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Destinaţia de utilizare
Maşina dvs. aer pentru tuns iarba BLACK+DECKER 
CLM3825 a fost concepută pentru tunderea ierbii. Acest 
aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Atunci când uti-
lizaţi aparate fără fi r, trebuie să 
respectaţi întotdeauna măsuri-
le de siguranţă de bază, inclu-
siv cele din continuare, pentru 
a reduce riscul de incendiu, 
de electrocutare, de vătămări 
corporale şi deteriorare a ma-
terialelor.
Avertisment! Trebuie să res-
pectaţi măsurile de siguranţă 
atunci când utilizaţi maşina. 
Pentru siguranţa dumnea-
voastră şi a persoanelor din 
jur, vă rugăm să citiţi aceste 
instrucţiuni înainte de utilizarea 
maşinii. Vă rugăm să păstraţi 
instrucţiunile pentru consultare 
ulterioară.
◆ Citiţi cu atenţie tot acest 

manual înainte de a utiliza 
aparatul.

◆ Destinaţia de utilizare este 
descrisă în acest manual. 
Utilizarea vreunui accesoriu 
sau ataşament sau efectu-

area vreunei operaţiuni cu 
acest maşină diferite de cele 
recomandate în prezentul 
manual de instrucţiuni poate 
implica un risc de vătămare 
corporală.

◆ Păstraţi acest manual pentru 
consultarea ulterioară.

Utilizarea aparatului dvs.
Fiţi întotdeauna atenţi atunci 
când utilizaţi aparatul.
◆ Acest aparat nu este des-

tinat utilizării de către per-
soane tinere sau infi rme fără 
supraveghere.

◆ Aparatul nu trebuie să fi e 
utilizat ca jucărie.

◆ Nu permiteţi copiilor sau 
animalelor să se apropie de 
zona de lucru sau să atingă 
aparatul sau cablul de ali-
mentare.

◆ Este necesară o suprave-
ghere atentă atunci când 
aparatul este folosit în apro-
pierea copiilor.

◆ Utilizaţi exclusiv în spaţii 
uscate. Nu permiteţi udarea 
aparatului.
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◆ Nu scufundaţi aparatul în 
apă.

◆ Nu desfaceţi carcasa corpu-
lui. Nu există componente 
ce pot fi  reparate de către 
utilizator în interiorul acestu-
ia.

◆ Nu operaţi aparatul în atmo-
sfere explozive, cum ar fi  în 
prezenţa lichidelor, gazelor 
sau pulberilor explozive.

◆ Pentru a reduce riscul de 
deteriorare a ştecherelor şi 
a cablurilor, nu trageţi nicio-
dată de cablu pentru a scoa-
te ştecherul din priză.

După utilizare
◆ Atunci când nu este utilizat, 

aparatul trebuie depozitat 
într-un spaţiu uscat, bine 
ventilat şi nu la îndemâna 
copiilor.

◆ Copiii nu trebuie să aibă ac-
ces la aparatele depozitate.

◆ Atunci când aparatul este 
depozitat sau transportat în-
tr-un vehicul, acesta trebuie 
să fi e poziţionat în portbagaj 
sau trebuie să fi e legat pen-

tru a preveni deplasarea sa 
ca urmare a schimbărilor 
rapide de viteză şi direcţie.

Inspecţia şi reparaţiile
◆ Înainte de utilizare, verifi caţi 

aparatul pentru a depista 
componentele eventual de-
teriorate sau defecte. Verifi -
caţi dacă există componente 
rupte, comutatoare deterio-
rate sau orice altă condiţie 
ce ar putea afecta utilizarea 
aparatului.

◆ Nu utilizaţi aparatul în cazul 
în care există vreo compo-
nentă deteriorată sau defec-
tă.

◆ Prevedeţi repararea sau 
înlocuirea componentelor 
deteriorate sau defecte de 
către un agent autorizat de 
reparaţii.

◆ Nu încercaţi niciodată să 
îndepărtaţi sau să înlocuiţi 
vreo componentă diferită de 
cele specifi cate în acest ma-
nual.

◆ Fiţi atent atunci când reglaţi 
maşina pentru a preveni 
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prinderea degetelor între 
lamele în mişcare şi părţile 
fi xe ale maşinii.

◆ Atunci când efectuaţi inter-
venţii la lame, fi ţi atent că, 
deşi sursa de alimentare 
este oprită, lamele se pot 
mişca totuşi.

Instrucţiuni suplimentare de 
siguranţă pentru maşinile 
pentru tuns iarba
◆ Prindeţi ferm mânerul cu 

ambele mâini atunci când 
folosiţi maşina pentru tuns 
gazon.

◆ Dacă este necesar să încli-
naţi maşina de tuns gazon, 
asiguraţi-vă că ambele mâini 
rămân în poziţia de operare 
în timpul înclinării maşinii. 
Ţineţi ambele mâini în po-
ziţia de operare până când 
maşina de tuns iarba revine 
în poziţia corectă pe sol.

◆ Nu purtaţi niciodată căşti de 
ascultat muzică sau radio 
în timpul utilizării maşinii de 
tuns gazon.

◆ Nu încercaţi niciodată să 
efectuaţi o reglare a înălţimii 
roţilor cu motorul pornit sau 
în timp ce cheia de siguran-
ţă se afl ă în carcasa comu-
tatorului.

◆ Dacă maşina de tuns ga-
zon se blochează, eliberaţi 
bara de siguranţă pentru 
a o opri, aşteptaţi ca lama 
să se oprească şi scoateţi 
cheia de siguranţă înainte 
de a încerca să desfundaţi 
toboganul sau să eliminaţi 
orice obiect de sub punte.

◆ Ţineţi picioarele şi mâinile 
departe de zona de tăiere.

◆ Păstraţi lamele ascuţite. 
Utilizaţi întotdeauna mănuşi 
de protecţie atunci când ma-
nipulaţi lama maşinii pentru 
tuns iarba.

◆ Dacă folosiţi sacul pentru 
iarbă, verifi caţi-l frecvent 
pentru a depista uzura sau 
deteriorarea. Dacă este 
foarte uzat, înlocuiţi-l cu un 
sac nou pentru siguranţa 
dvs.
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◆ Fiţi deosebit de atenţi atunci 
când deplasaţi maşina de 
tuns gazon în marşarier sau 
când o trageţi înspre dvs.

◆ Nu puneţi mâinile sau pi-
cioarele în apropierea sau 
dedesubtul maşinii de tuns 
gazon. Păstraţi întotdeauna 
deschiderea de evacuare 
liberă.

◆ Eliberaţi zona unde va fi  
utilizată maşina de tuns ga-
zon de pietre, beţe, sârme, 
jucării, oase etc., ce pot fi  
proiectate de lamă. Obiecte-
le lovite de lamă pot cauza 
vătămări corporale grave. 
Staţi în spatele mânerului 
atunci când motorul este în 
funcţiune.

◆ Nu operaţi maşina de tuns 
gazon în picioarele goale 
sau când purtaţi sandale. 
Purtaţi întotdeauna încălţă-
minte adecvată.

◆ Nu trageţi niciodată maşina 
de tuns gazon înapoi decât 
dacă este absolut necesar. 
Priviţi întotdeauna în jos şi 
în spate în timp ce vă depla-
saţi în marşarier.

◆ Nu dirijaţi niciodată mate-
rialul evacuat către vreo 
persoană. Evitaţi evacuarea 
materialului înspre un pere-
te sau obstacol. Materialul 
poate ricoşa înapoi înspre 
dvs. Eliberaţi bara de sigu-
ranţă pentru a opri maşina 
de tuns iarba şi pentru a opri 
lama atunci când treceţi 
peste suprafeţe cu pietriş.

◆ Nu operaţi maşina de tuns 
iarba fără sacul de iarbă, 
fără protecţia de evacuare, 
fără protecţia din spate sau 
fără ca alte dispozitive de 
protecţie să fi e montate şi 
funcţionale. Verifi caţi perio-
dic toate apărătoarele şi dis-
pozitivele de siguranţă pen-
tru a vă asigura că acestea 
sunt în stare de funcţionare 
şi că vor opera corespunză-
tor, asigurând funcţia pentru 
care au fost prevăzute. Înlo-
cuiţi apărătoarele sau dispo-
zitivele de siguranţă deteri-
orate înainte de a utiliza din 
noua maşina de tuns iarba.

◆ Nu lăsaţi niciodată maşina 
de tuns gazon nesuprave-
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gheată. Scoateţi întotdeau-
na cheia de siguranţă dacă 
maşina de tuns iarba urmea-
ză să fi e nesupravegheată.

◆ Eliberaţi întotdeauna bara 
de siguranţă pentru a opri 
motorul şi aşteptaţi până 
când lama se opreşte 
complet, scoateţi cheia de 
siguranţă înainte de a cu-
răţa maşina de tuns gazon, 
scoţând sacul de iarbă şi 
desfundând apărătoarea de 
evacuare înainte de a lăsa 
maşina de tuns gazon nesu-
pravegheată sau de a efec-
tua orice reglaje, reparaţii 
sau inspecţii.

◆ Operaţi maşina de tuns 
gazon numai în timpul zilei 
sau în condiţii de lumină 
artifi cială bună, atunci când 
obiectele de pe traseul lamei 
sunt clar vizibile din zona de 
operare a maşinii.

◆ Nu operaţi maşina de tuns 
gazon când vă afl aţi sub in-
fl uenţa alcoolului sau a dro-
gurilor sau atunci când sun-
teţi obosiţi sau bolnavi. Fiţi 
întotdeauna vigilenţi şi atenţi 

la ceea ce faceţi, făcând uz 
de regulile de bun simţ.

◆ Evitaţi mediile periculoase. 
Nu operaţi niciodată maşina 
de tuns iarba pe iarbă udă 
sau umedă şi nu o utilizaţi 
niciodată când plouă. Asigu-
raţi-vă întotdeauna că aveţi 
o postură stabilă, mergeţi şi 
nu alergaţi.

◆ În cazul în care maşina de 
tuns gazon începe să vibre-
ze în mod anormal, eliberaţi 
bara de siguranţă, aşteptaţi 
să se oprească lama şi 
scoateţi cheia de siguranţă, 
apoi verifi caţi imediat cauza. 
Vibraţia reprezintă, în gene-
ral, un semn de avertizare 
cu privire la o problemă; 
consultaţi ghidul de depana-
re pentru sfaturi în cazul în 
acre survin vibraţii anorma-
le.

◆ Purtaţi întotdeauna echipa-
mente adecvate de protec-
ţie a ochilor şi a respiraţiei 
atunci când utilizaţi maşina 
de tuns gazon.
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◆ Utilizarea unui accesoriu 
sau a unui ataşament ne-
recomandat pentru această 
maşină de tuns gazon ar 
putea fi  periculoasă. Utilizaţi 
numai accesorii aprobate de 
BLACK+DECKER.

◆ Nu vă întindeţi niciodată 
pentru a utiliza maşina de 
tuns gazon. Asiguraţi-vă 
întotdeauna că vă menţi-
neţi stabilitatea şi echilibrul 
atunci când utilizaţi maşina 
pentru tuns iarba.

◆ Tundeţi transversal gazonul 
pe pante, niciodată în sus şi 
în jos. Fiţi deosebit de atenţi 
atunci când schimbaţi direc-
ţia în pantă.

◆ Fiţi atenţi la gropi, şanţuri, 
ridicături, pietre sau alte 
obiecte ascunse. Terenul 
denivelat poate cauza alu-
necarea şi căderea.

 Iarba înaltă poate ascunde 
obstacole.

◆ Nu tundeţi iarbă udă sau 
amplasată pe pante foarte 
abrupte. Stabilitatea precară 
poate cauza alunecarea şi 
căderea.

◆ Nu tundeţi iarba în apropi-
erea povârnişurilor, a ca-
nalelor sau a digurilor. V-aţi 
putea pierde stabilitatea şi 
echilibrul.

◆ Lăsaţi maşina să se răceas-
că înainte de a o depozita.

Siguranţa persoanelor din 
jur
◆ Această unealtă nu este 

destinată utilizării de către 
persoane (inclusiv copii) cu 
capacităţi fi zice, senzoriale 
sau mentale reduse sau de 
către persoane lipsite de 
experienţă şi cunoştinţe, cu 
excepţia cazurilor în care 
acestea au fost suprave-
gheate şi instruite cu privire 
la utilizarea uneltei de către 
o persoană responsabilă 
pentru siguranţa lor.

◆ Copiii trebuie să fi e supra-
vegheaţi pentru a vă asigura 
că nu se joacă cu aparatul.

Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale 
suplimentare în timpul utilizării 
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uneltei, riscuri ce este posibil 
să nu fi e incluse în avertizările 
de siguranţă ataşate. Aceste 
riscuri pot fi  determinate de 
utilizarea incorectă, utilizarea 
prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării 
regulamentelor de siguranţă 
corespunzătoare şi implemen-
tării dispozitivelor de siguranţă, 
anumite riscuri reziduale nu 
pot fi  evitate. Acestea includ:
◆ Vătămări cauzate de atinge-

rea componentelor în rotire/
mişcare.

◆ Vătămări cauzate în mo-
mentul schimbării compo-
nentelor, lamelor sau acce-
soriilor.

◆ Vătămări cauzate de utiliza-
rea prelungită a unei unelte. 
La utilizarea unei unelte pe 
perioade prelungite, asigu-
raţi-vă că faceţi pauze la 
intervale regulate.

◆ Afectarea auzului.
◆ Pericole asupra sănătăţii 

cauzate de inhalarea prafu-
lui rezultat în urma utilizării 

uneltei (exemplu:- prelu-
crarea lemnului, în special 
a stejarului, fagului şi MDF.)

Simboluri de avertizare
Simbolurile de avertizare ur-
mătoare sunt afi şate pe maşi-
nă, împreună cu codul de data:

Avertisment! Citiţi 
manualul înainte de 
utilizare.

R Nu expuneţi maşina la 
ploaie sau umiditate 
ridicată.
Aveţi grijă la lamele as-
cuţite.
Scoateţi întotdeauna che-
ia de siguranţă înainte de 
a curăţa maşina de tuns, 
a scoate sacul pentru 
iarbă, a desfunda apără-
toarea de evacuare, când 
lăsaţi maşina de tuns 
nesupravegheată sau 
înainte de a efectua orice 
reglaje, reparaţii sau in-
specţii.
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Aveţi grijă la obiectele 
proiectate. Ţineţi trecătorii 
la distanţă de zona de 
tăiere.

F Purtaţi echipament de 
protecţie pentru ochi

Lamele vor conti-
nua să se roteas-
că după ce apara-
tul este oprit.

Puterea sonoră garantată 
prin Directiva 2000/14/
CE.

Instrucţiuni suplimentare de 
siguranţă pentru acumulatori 
şi încărcătoare

Acumulatori
◆ Nu încercaţi niciodată să 

desfaceţi acumulatorul pen-
tru niciun fel de motiv.

◆ Nu expuneţi acumulatorul la 
apă.

◆ Nu expuneţi acumulatorul la 
căldură.

◆ Nu depozitaţi în spaţii în 
care temperatura poate de-
păşi 40 °C.

◆ Încărcaţi numai în condiţii de 
temperatură ambientală cu-
prinsă între 10 °C şi 40 °C.

◆ Încărcaţi folosind exclusiv 
încărcătorul furnizat împreu-
nă cu aparatul/unealta. Uti-
lizarea unui încărcător inco-
rect poate determina şocul 
electric sau supraîncălzirea 
acumulatorului.

◆ La eliminarea acumulatori-
lor, urmaţi instrucţiunile fur-
nizate în secţiunea „Proteja-
rea mediului înconjurător”.

◆ Nu deterioraţi/deformaţi acu-
mulatorul prin înţepare sau 
lovire, deoarece acest fapt 
ar putea genera riscul de vă-
tămare şi incendiu.

◆ Nu încărcaţi acumulatorii de-
terioraţi.

◆ În condiţii extreme, pot 
surveni scurgeri din acumu-
latori. Atunci când obser-
vaţi lichid pe acumulatori, 
ştergeţi-l cu atenţie folosind 
o cârpă. Evitaţi contactul 
pielii cu lichidul.
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◆ În cazul contactului cu pie-
lea sau ochii, urmaţi instruc-
ţiunile de mai jos.

Avertisment! Lichidul acumu-
latorului poate cauza vătăma-
rea corporală sau deteriorarea 
obiectelor. În cazul contactului 
cu pielea, clătiţi imediat cu 
apă. În cazul apariţiei roşeţii, 
durerii sau iritaţiei, consultaţi 
medicul. În cazul contactului 
cu ochii, clătiţi imediat cu apă 
curată şi consultaţi medicul.
p Nu încercaţi să încărcaţi 

acumulatori deterioraţi.

Încărcătoarele
Încărcătorul dvs. a fost conce-
put pentru o anumită tensiune.
Verifi caţi întotdeauna ca tensi-
unea de alimentare să cores-
pundă tensiunii de pe plăcuţa 
cu specifi caţii.
Avertisment! Nu încercaţi ni-
ciodată să înlocuiţi unitatea de 
încărcare cu o priză normală 
de alimentare.
◆ Utilizaţi încărcătorul BLAC-

K+DECKER exclusiv pentru 
a încărca acumulatorul din 

aparatul/unealta împreună 
cu care a fost furnizat. Alţi 
acumulatori ar putea explo-
da, determinând vătămări şi 
daune.

◆ Nu încercaţi niciodată să în-
cărcaţi baterii neîncărcabile.

◆ În cazul în care cablul de 
alimentare este deteriorat, 
acesta trebuie să fi e înlocuit 
de producător sau de către 
un Centru de Service BLAC-
K+DECKER autorizat pentru 
a evita pericolul.

◆ Nu expuneţi încărcătorul la 
apă.

◆ Nu desfaceţi încărcătorul.
◆ Nu perforaţi încărcătorul.
◆ Aparatul/unealta/acumula-

torul trebuie să fi e poziţio-
nat(ă) într-o zonă bine venti-
lată în timpul încărcării.

$ Încărcătorul este destinat 
exclusiv pentru utilizare 
în spaţii închise.
Citiţi manualul de 
instrucţiuni înainte de 
utilizare.
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Siguranţa electrică

# Acest încărcător prezintă 
izolare dublă; prin 
urmare, nu este necesară 
împământarea. Verifi caţi 
întotdeauna ca tensiunea 
de alimentare să 
corespundă tensiunii de 
pe plăcuţa cu specifi caţii. 
Nu încercaţi niciodată 
să înlocuiţi unitatea de 
încărcare cu o priză 
normală de alimentare.

◆ În cazul în care cablul de 
alimentare este deteriorat, 
acesta trebuie să fi e înlocuit 
de producător sau de către 
un Centru de Service BLAC-
K+DECKER autorizat pentru 
a evita pericolul.

Descriere
Această maşină dispune de unele sau de toate caracteristicile 
următoare.
1. Cheie de siguranţă
2. Bară de siguranţă
3. Buton de blocare
4. Ghidon
5. Cleme opritor cablu
6. Mâner superior
7. Clemă de eliberare rapidă a mânerului superior
8. Indicator cutie iarbă plină
9. Cutie de colectare a ierbii
10. Mâner inferior
11. Clemă de eliberare rapidă a mânerului inferior
12. Uşă posterioară cu arc
13. Mâner de reglare a înălţimii
14. Capac acumulator
15. Dispozitiv de eliberare capac acumulator
16. Mâner

Asamblarea
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că unealta 
este oprită şi cheia de siguranţă şi acumulatorul a fost scoase.

Montarea cutiei de colectare a ierbii (fi g. A - C)
Cutia de colectare a ierbii este formată din 3 piese şi trebuie 
asamblată înainte de utilizare.
◆ Prindeţi împreună cele 2 laturi ale cutiei de colectare 

a ierbii (9) (fi g.A). Asiguraţi-vă că toate clemele şi ghida-
jele sunt aliniate.

◆ Aliniaţi capacul (17) de pe cutia de colectare a ierbii după 
asamblare. Asiguraţi-vă că ghidajele şi clemele sunt 
aliniate.

Notă: Fiţi foarte atent atunci când aliniaţi clemele afl ate în 
spatele cutiei de colectare a ierbii.
◆ Apăsaţi clapeta de închidere pentru a fi xa dispozitivele 

de prindere. Începeţi din faţă şi lucraţi spre spate. Asigu-
raţi-vă că toate clemele sunt bine fi xate.

Montarea mânerului inferior (fi g. D şi E)
◆ Desfaceţi clapetele de eliberare rapidă a mânerului 

inferior (11) din baza maşinii de tuns iarba.
◆ Aşezaţi mânerul inferior (10) în jurul bazei, asigurându-vă 

că cele trei caneluri (18) din mânerul inferior (10), cu faţa 
spre partea superioară.

◆ Înfi letaţi clapetele de eliberare rapidă a mânerului inferior 
(11) prin mânerul inferior în baza maşinii de tuns iarba. 
După ce aţi înfi letat parţial clapetele de eliberare rapidă 
a mânerului inferior, închideţi clapetele de eliberare 
rapidă (fi g. E) şi asiguraţi-vă că dinţii mânerului se în-
trepătrund cu cei ai bazei. În cazul în care conexiunea 
dintre mâner şi clapetele de eliberare rapidă este prea 
strânsă sau prea lejeră, reglaţi adâncimea clapetelor de 
eliberare rapidă şi închideţi-le din nou, până când dinţii 
sunt complet închişi.

Montarea mânerului superior (fi g. F şi G)
◆ Montaţi mânerul superior (6) pe mânerul inferior (10), 

utilizând clapetele de eliberare rapidă a mânerului superi-
or (7) şi piuliţele de fi xare (19), conform ilustraţiei.

◆ Înfi letaţi clapetele de eliberare rapidă a mânerului supe-
rior (7) prin mânerul inferior, în piuliţele de fi xare (20). 
După ce aţi înfi letat parţial clapetele de eliberare rapidă 
a mânerului superior, închideţi clapetele de eliberare 
rapidă (fi g. G). În cazul în care conexiunea dintre mâner 
şi clemele de eliberarea rapidă este prea strânsă sau 
slabă, reglaţi adâncimea clemelor de eliberare rapidă şi 
închideţi-le din nou, până când dinţii sunt închişi complet.

Reglarea înălţimii mânerului (fi g. H)
◆ Eliberaţi clapeta de eliberare rapidă a mânerului inferior, 

conform ilustraţiei.
◆ Ridicaţi sau coborâţi mânerul într-una dintre cele 3 poziţii 

marcate de lângă clapetele de eliberare rapidă a mâneru-
lui inferior.
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◆ Închideţi clapetele de eliberare rapidă a mânerului inferior 
(11) şi asiguraţi-vă că dinţii mânerului se întrepătrund cu 
cei ai bazei. În cazul în care conexiunea dintre mâner şi 
clapetele de eliberare rapidă este prea strânsă sau prea 
lejeră, reglaţi adâncimea clapetelor de eliberare rapidă şi 
închideţi-le din nou, până când dinţii sunt complet închişi.

Fixarea cablului de la motor
Cablul motorului trebuie să fi e fi xat folosind prinderea 
pentru cablu.
 ◆ Fixaţi cablul de mânerul superior şi de cel inferior, 

prinzându-l în clemele de fi xare a cablului (5)

Montarea cutiei de colectare a ierbii (fi g. I şi J)
◆ Ridicaţi clapa de curăţare (12) şi poziţionaţi cutia de 

colectare a ierbii (9) peste limbi (20).

Reglarea înălţimii roţilor (fi g. K şi L)
Maşina dvs. de tuns iarba este dotată cu sistemul facil de 
reglare a înălţimii BLACK+DECKER Easy. Acest sistem va 
regla toate cele patru roţi în acelaşi timp.
Maşina de tuns iarba are şase poziţii de reglare a înălţimii 
lamei (intre 30 mm şi 80 mm). Consultaţi scala de pe partea 
laterală a maşinii de tuns iarba. Indicatorul va indica înălţimea 
setată pentru tunderea gazonului.
Această setare poate fi  considerată ca referinţă pentru data 
viitoare când doriţi să tundeţi gazonul la aceeaşi înălţime.
◆ Eliberaţi bara de siguranţă (2) pentru a opri maşina de 

tuns gazon până când lama se opreşte şi scoateţi cheia 
de siguranţă (1).

◆ Pentru a ridica şi coborî înălţimea de tundere, aşezaţi 
palma pe suportul pentru palmă (21) şi trageţi maneta de 
reglare a înălţimii (13) în direcţia opusă corpului maşinii 
de tuns iarba.

◆ Mutaţi maneta de reglare a înălţimii (13) în poziţia dorită, 
apoi împingeţi-o la loc spre corpul maşinii de tuns iarba.

Notă: Asiguraţi-vă că maşina de tuns iarba este blocată în 
una dintre cele şase poziţii.

Montarea şi demontarea acumulatorului (fi g. O)
Înainte de a demonta acumulatorul:
◆ Poziţionaţi maşina de tuns gazon pe o suprafaţă orizon-

tală.
◆ Eliberaţi bara de siguranţă (2) pentru a opri maşina de 

tuns gazon până când lama se opreşte şi scoateţi cheia 
de siguranţă (1).

Pentru a demonta acumulatorul:
◆ Trageţi dispozitivul de eliberare a capacului comparti-

mentului pentru acumulatori (15) spre partea frontală 
a corpului maşinii de tuns iarba şi ridicaţi capacul com-
partimentului pentru acumulatori (14).

◆ Ridicaţi acumulatorul (22) de pe maşina de tuns iarba.
Pentru a monta acumulatorul
◆ Trageţi dispozitivul de eliberare a capacului comparti-

mentului pentru acumulatori (15) spre partea frontală 

a corpului maşinii de tuns iarba şi ridicaţi capacul com-
partimentului pentru acumulatori (14).

◆ Glisaţi acumulatorul (22) în maşina de tuns iarba. (acu-
mulatorul se potriveşte doar într-o singură poziţie.)

Utilizarea
Avertisment! Lăsaţi aparatul să funcţioneze în propriul ritm. 
Nu îl suprasolicitaţi.

Încărcarea acumulatorului (fi g. M)
Acumulatorul trebuie să fi e încărcat înaintea primei utilizări şi 
ori de câte ori nu reuşeşte să producă sufi cientă putere pentru 
lucrările efectuate cu uşurinţă anterior. Acumulatorul se poate 
încălzi în timpul încărcării; acest lucru este normal şi nu indică 
o problemă.

Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de tempe-
ratură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C. Temperatura 
recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.

Notă: Încărcătorul nu va încărca un acumulator dacă 
temperatura celulei este mai mică de 0 °C sau peste 40 
°C. Acumulatorul trebuie lăsat în încărcător iar acesta 
va începe să încarce acumulatorul automat atunci când 
temperatura celulei creşte sau scade.
◆ Pentru a încărca acumulatorul (22), introduceţi-l în încăr-

cător (23). Acumulatorul se va potrivi în încărcător doar 
într-o anumită poziţie. Asiguraţi-vă că acumulatorul este 
aşezat corect în încărcător.

◆ Conectaţi încărcătorul la priza de alimentare.

Indicatorul de încărcare (24) va lumina verde intermitent 
continuu (lent).
Încărcarea este completă atunci când indicatorul de încărcare 
(24) luminează verde continuu. Încărcătorul şi acumulatorul 
pot fi  lăsate conectate pe perioadă nedeterminată cu LED-ul 
aprins. LED-ul va începe să lumineze verde intermitent (încăr-
care) deoarece încărcătorul reia ocazional încărcarea bateriei. 
Indicatorul de încărcare (24) se va aprinde atunci când bateria 
este conectată la încărcător.
◆ Încărcaţi bateriile descărcate în decurs de 1 săptămână. 

Durata de viaţă a bateriei se va diminua drastic dacă este 
depozitată în stare descărcată.

Menţinerea acumulatorului în încărcător
Încărcătorul şi acumulatorul pot fi  lăsate conectate cu LED-ul 
aprins o perioadă nedeterminată. Încărcătorul va menţine 
acumulatorul pregătit şi încărcat complet.

Codurile de eroare ale încărcătorului
Dacă încărcătorul detectează un acumulator slab sau defect, 
indicatorul de încărcare (24) va lumina roşu intermitent foarte 
repede. Procedaţi după cum
urmează:
◆ Reintroduceţi acumulatorul (22).
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◆ Dacă indicatorul de încărcare continuă să lumineze 
roşu intermitent foarte repede, folosiţi un alt acumulator 
pentru a stabili dacă procesul de încărcare se desfăşoară 
corect.

◆ Dacă acumulatorul de schimb se încarcă corect, atunci 
înseamnă că acumulatorul original este defect şi trebuie 
returnat la un centru de service pentru reciclare.

◆ Dacă noul acumulator dă aceleaşi indicaţii ca şi cel 
original, duceţi încărcătorul pentru a fi  testat la un centru 
de service autorizat.

Notă: Poate dura până la 30 de minute pentru a determina 
dacă o baterie este defectă. Dacă bateria este prea fi erbin-
te sau prea rece, LED-ul va clipi alternativ roşu, rapid şi 
lent, câte o clipire la fi ecare viteză şi apoi va repeta.

Indicatorul nivelului de încărcare (fi g.N)
Acumulatorul este prevăzut cu un indicator al nivelului 
de încărcare. Acesta poate fi  utilizat pentru a arăta nivelul 
de încărcare al acumulatorului în timpul utilizării şi în timpul 
încărcării.
◆ Apăsaţi butonul indicatorului nivelului de încărcare (25).

Cheia de siguranţă (fi g. P)
Scoateţi cheia de siguranţă:
◆ Ori de câte ori lăsaţi maşina de tuns gazon nesuprave-

gheată.
◆ Înainte de eliminarea unui blocaj.
◆ Înainte de a verifi ca, curăţa sau utiliza aparatul.
◆ După lovirea unui corp străin.
◆ Ori de câte ori aparatul începe să vibreze anormal.

Pornirea şi oprirea (fi g. P şi Q)
Avertisment! Lamă mobilă ascuţită. Nu încercaţi niciodată să 
modifi caţi funcţionarea acestui comutator şi a cheii de sigura-
nţă deoarece ar putea rezulta vătămări grave.

Pornirea
◆ Introduceţi complet cheia de siguranţă (1) în carcasa 

comutatorului.
◆ Împingeţi butonul de deblocare (3) afl at pe carcasa 

comutatorului.
◆ Trageţi bara de siguranţă a lamei (2) spre ghidon (4).

Oprirea
◆ Pentru a opri maşina de tuns iarba, eliberaţi bara de 

siguranţă a lamei (2). Atunci când bara de siguranţă (2) 
a revenit în poziţia iniţială, aceasta va activa mecanismul 
de frânare automată. Motorul este frânat electric şi lama 
maşinii de tuns iarba se va opri din rotaţie în 3 secunde 
sau mai puţin.

Indicator cutie iarbă plină (fi g. R)
Maşina de tuns iarba este dotată cu un dispozitiv care vă 
permite să vedeţi uşor când cutia pentru iarbă este plină şi 
trebuie golită.

◆ Atunci când maşina de tuns iarba este în funcţiune şi cu-
tia de iarbă este goală, indicatorul va fi  în poziţia deschis 
(26).

◆ Atunci când maşina de tuns iarba este în funcţiune şi 
cutia de iarbă este plină, indicatorul va fi  în poziţia închis 
(27).

Sfaturi pentru utilizarea optimă
◆ Gazonul trebuie tuns prima dată primăvara, atunci când 

iarba are aprox. între 63 mm şi 76 mm înălţime. Dacă 
gazonul este tuns prea devreme în sezon, acest lucru 
afectează rădăcina ierbii care se reînnoieşte singură în 
fi ecare primăvară. Iarba proaspăt crescută trebuie tunsă 
atunci când are aprox. 63 mm înălţime.

◆ Nu tăiaţi prea mult din înălţimea ierbii la o singură tun-
dere; niciodată mai mult de 1/3 din înălţimea frunzei la 
fi ecare tăiere. Tăierea prea aproape de rădăcină produc 
un şoc la nivelul frunzelor de iarbă, ceea ce face ca 
reţeaua de rădăcini a ierbii să nu fi e la adâncime mare, 
fi ind difi cil ca gazonul să ajungă la apa din sol.

◆ Tundeţi gazonul atunci când este uscat pentru a evita 
încâlcirea ierbii ude. Dacă este posibil, momentul ideal 
pentru tuns gazonul este mai pe seară, nu doar pentru că 
iarba este uscată, ci şi pentru că zona sensibilă rămasă 
în urma tunderii nu va fi  expusă razelor puternice ale 
soarelui.

◆ Păstraţi lama maşinii de tuns ascuţită pentru a obţine 
o tundere uniformă. Acest lucru creşte performanţa maşi-
nii de tuns şi îmbunătăţeşte aspectul gazonului. O lamă 
tocită distruge şi rupe vârful ierbii. Acest lucru afectează 
creşterea sănătoasă a gazonului şi creşte posibilitatea 
apariţiei bolilor de iarbă. Dacă vârful ierbii este rupt, acest 
poate căpăta o culoare maronie, care conferă gazonului 
dvs. un aspect nesănătos. O lamă tocită poate, de ase-
menea, să smulgă fi rele tinere de iarbă.

◆ Încercaţi să tundeţi gazonul la aceeaşi înălţime. Deşi 
sunt momente în care ar trebui să variaţi înălţimea de 
tăiere în funcţie de schimbarea sezonului, păstrarea unei 
înălţimi constante de tăiere conduce la obţinerea unui 
gazon sănătos, cu aspect plăcut şi cu mai puţine burui-
eni. Tundeţi gazonul mai des în perioadele de creştere 
rapidă. Tunderea frecventă face ca partea inferioară, mai 
puţin atractivă a ierbii să nu fi e vizibilă.

◆ Dacă gazonul dvs. a crescut prea mult, tundeţi la o înălţi-
me cu una sau două poziţii mai mult decât în mod nor-
mal. O a doua trecere la înălţimea obişnuită de tundere, 
câteva zile mai târziu, va readuce gazonul la normal. 
Modifi carea înălţimii de tundere se realizează foarte uşor 
cu ajutorul dispozitivului de reglare a înălţimii printr-o sin-
gură atingere de la BLACK+DECKER, care reglează în 
acelaşi timp toate cele patru roţi.

◆ Primăvara şi toamna sau după întreruperea programului 
de tuns gazonul, iarba va fi  mai lungă şi mai groasă. 
Dacă motorul încetineşte constant în timpul tunderii, 
încercaţi să setaţi roţile la o înălţime mai mare de tunde-
re. O sarcină excesivă asupra motorului poate avea ca 
rezultat o tundere neuniformă, o descărcare mai rapidă 
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a acumulatorului şi poate cauza suprasolicita motorul, 
care se va opri.

◆ Sunt trei modalităţi utile de a îmbunătăţi aspectul gazo-
nului dvs.: Variaţi frecvent direcţia de tundere; tundeţi ori-
zontal pe pante; (aceasta este, de asemenea, o practică 
bună privind siguranţa) şi nu uitaţi să suprapuneţi calea 
de tundere la fi ecare trecere.

Sfaturi pentru tuns iarba
Notă Inspectaţi întotdeauna zona în care va fi  folosită maşina 
de tuns iarba şi eliminaţi toate pietrele, beţele, sârmele, oasele 
şi alte reziduuri ce ar putea fi  proiectate de lama rotativă.
◆ Tundeţi transversal gazonul pe pante, niciodată în sus 

şi în jos. Fiţi deosebit de atenţi atunci când schimbaţi 
direcţia în pantă.

 Nu lucraţi pe pante foarte abrupte. Păstraţi întotdeauna 
o bună stabilitate.

◆ Eliberaţi bara de siguranţă (2) pentru a opri maşina de 
tuns gazon atunci când traversaţi zone acoperite cu 
pietriş deoarece pietrele pot fi  proiectate de lama rotativă.

◆ Setaţi maşina de tuns gazon la cea mai ridicată înălţime 
de tăiere atunci când lucraţi pe teren denivelat sau 
buruieni înalte. Eliminarea unei cantităţi prea mari de 
iarbă dintr-o dată poate cauza suprasolicitarea motorului 
şi oprirea maşinii de tuns iarba. Consultaţi ghidul de 
depanare.

 Dacă cutia pentru colectarea ierbii (9) este utilizată în 
timpul sezonului în care iarba creşte rapid, iarba va avea 
tendinţa să se acumuleze la deschiderea de evacuare.

◆ Eliberaţi bara de siguranţă (2) pentru a opri maşina de 
tuns gazon şi scoateţi cheia de siguranţă (1).

◆ Scoateţi cutia pentru iarbă (9) şi scuturaţi-o pentru ca 
iarba să se adune în partea din spate a cutiei.

◆ Curăţaţi iarba sau alte resturi din jurul deschiderii de 
evacuare.

◆ Puneţi la loc cutia de colectare a ierbii (9).
 Dacă maşina de tuns iarba începe să vibreze anormal:
◆ Eliberaţi imediat bara de siguranţă (2) pentru a opri maşi-

na de tuns gazon până când lama se opreşte şi scoateţi 
cheia de siguranţă (1) şi acumulatorul (22).

◆ Investigaţi cauza vibraţiei. Vibraţia reprezintă un semn 
de avertizare. Nu operaţi maşina de tuns iarba până 
când nu se efectuează o verifi care de service. Consultaţi 
ghidul de depanare din acest manual.

Notă Eliberaţi întotdeauna bara de siguranţă pentru a opri 
maşina de tuns iarba şi scoateţi cheia de siguranţă atunci 
când lăsaţi maşina nesupravegheată chiar şi pe o perioadă 
scurtă de timp.
Următoarele sugestii vă vor ajuta să obţineţi o durată de viaţă 
optimă pentru maşina dvs. de tuns iarba cu acumulator:
◆ Încetiniţi în zonele în care iarba este deosebit de lungă 

sau deasă.
◆ Evitaţi să tundeţi iarba când este udă.
◆ Tundeţi frecvent gazonul, mai ales în perioadele de 

creştere.

Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. BLACK+DECKER cu/fără cablu de ali-
mentare, a fost conceput pentru a opera o perioadă îndelun-
gată de timp, cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea 
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea corespunzătoa-
re a uneltei/aparatului şi de curăţarea în mod regulat.
Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în afara 
curăţării periodice.

Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere 
pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
◆ Opriţi şi deconectaţi aparatul/unealta de la priză.
◆ Sau opriţi şi scoateţi acumulatorul din aparat/unealtă 

dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
◆ Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi apoi 

opriţi unealta.
◆ Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia. 

Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în 
afara curăţării periodice.

◆ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe unealtă 
şi încărcător, folosind o perie moale sau o cârpă uscată.

◆ Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind o câr-
pă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă 
sau pe bază de solvenţi.

◆ Folosiţi în mod regulat un răzuitor pentru a îndepărta 
iarba şi mizeria de sub apărătoare.

Montarea şi demontarea lamei (fi g. S, T şi U)
Avertisment! Nu atingeţi lama înainte de a scoate cheia de 
siguranţă şi înainte ca lama să se fi  oprit complet.
◆ Eliberaţi bara de siguranţă (2) pentru a opri maşina de 

tuns gazon până când lama se opreşte şi scoateţi cheia 
de siguranţă (1).

◆ Tăiaţi o bucată de lemn (cu lungimea de aprox. 50 mm 
x 100 mm x 600 mm) pentru a o utiliza ca să împiedicaţi 
rotirea lamei în timp ce demontaţi piuliţa fl anşei (29).

◆ Răsturnaţi maşina de tuns iarba pe o parte.
Avertisment! Purtaţi mănuşi şi echipament adecvat de pro-
tecţie pentru ochi. Fiţi atenţi la marginile ascuţite ale lamei.
◆ Poziţionaţi bucata de lemn (28) şi scoateţi piuliţa fl anşei 

(29) cu o cheie de 13 mm (fi g. S).
◆ Scoateţi şaiba (30), lama (31), ghidajul lamei (32) şi 

ventilatorul (33) (fi g T). Examinaţi ghidajul lamei (32) 
şi ventilatorul (33) pentru a vedea dacă nu sunt deteriora-
te şi înlocuiţi-le dacă este necesar.

Când montaţi lama, asiguraţi-vă că partea dinspre iarbă 
a lamei (indicată de săgeţi pe ambele părţi) vor fi  îndreptate 
înspre sol atunci când maşina de tuns iarba este readusă în 
poziţia sa normală.
◆ Montaţi ventilatorul (33). Asiguraţi-vă că poziţionaţi palele 

ventilatorului (34) în aşa fel încât să fi e cu faţa spre 
maşina de tuns iarba.

◆ Montaţi bara apărătoarea lamei (32). Asiguraţi-vă că 
poziţionaţi suporturile în forma literei „D” (35) în aşa fel 
încât să fi e cu faţa spre exterior, în partea opusă maşinii 
de tuns iarba.
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◆ Asiguraţi-vă că aliniaţi zonele plate ale ventilatorului (33) 
şi ghidajul lamei (32) cu zonele plate ale axului.

◆ Montaţi lama (31) pe ghidajul lamei (32), cu săgeţile 
îndreptate înspre exterior.

◆ Poziţionaţi bucata de lemn (28) pentru a preveni rotirea 
lamei (31) (fi g. U).

◆ Montaţi şaiba (30) şi piuliţa fl anşei (29), apoi strângeţi cu 
o cheie de 13 mm.

Ascuţirea lamei (fi g. V)
Păstraţi lama ascuţită pentru performanţă optimă. O lamă 
tocită nu tunde iarba în mod adecvat şi nu mulceşte corespun-
zător.
Avertisment! Asiguraţi-vă întotdeauna că aţi scos cheia de 
siguranţă.
Avertisment! Purtaţi echipament de protecţie adecvat pentru 
ochi atunci când scoateţi, ascuţiţi şi montaţi o lamă.
Ascuţirea lamei de două ori pe parcursul sezonului pentru 
tuns iarba este sufi cientă în condiţii normale. Nisipul face ca 
lama să se tocească repede. Dacă gazonul prezintă un sol 
nisipos, va fi  necesară o ascuţire mai frecventă.
◆ Înlocuiţi imediat lamele îndoite sau deteriorate.

Atunci când ascuţiţi lama:
◆ Asiguraţi-vă că aceasta rămâne echilibrată.
◆ Ascuţiţi lama la unghiul original de tăiere.
◆ Ascuţiţi marginile tăioase de pe ambele capete ale lamei, 

îndepărtând cantităţi egale de material de pe ambele 
capete.

Pentru a ascuţi lama într-o menghină (fi g. V)
◆ Eliberaţi bara de siguranţă (2) pentru a opri maşina de 

tuns gazon şi aşteptaţi ca lama să se oprească complet.
◆ Scoateţi cheia de siguranţă (1) şi acumulatorul (22) şi 

răsturnaţi maşina pe o parte.
◆ Scoateţi lama (31) de pe maşina de tuns gazon; consul-

taţi instrucţiunile de demontare şi instalare a lamelor.
Avertisment! Purtaţi ochelari şi mănuşi de protecţie şi fi ţi 
atent la marginile ascuţite ale lamei.
◆ Puneţi lama (31) în menghină.
◆ Piliţi cu atenţie marginile de tăiere ale lamei cu o pilă fi nă 

sau cu o piatră de ascuţit, păstrând marginea originală de 
tăiere.

◆ Controlaţi echilibrul lamei; consultaţi instrucţiunile de 
echilibrare a lamei.

◆ Montaţi lama (31) pe maşina de tuns gazon şi strângeţi-
-o bine; consultaţi instrucţiunile de demontare şi instalare 
a lamelor.

Echilibrarea lamei (fi g. W)
◆ Verifi caţi echilibrul lamei poziţionând orifi ciul central din 

aceasta pe un cui sau pe o şurubelniţă cu tijă rotundă 
prinse orizontal într-o menghină. Dacă unul dintre cape-
tele lamei se roteşte în jos, piliţi capătul respectiv până 
când lama este echilibrată.

Lubrifi erea
Nu este necesară lubrifi erea. Nu ungeţi roţile cu ulei. Acestea 
dispun de angrenaje cu suprafeţe din plastic care nu necesită 
lubrifi ere.

Curăţare
◆ Eliberaţi bara de siguranţă (2) pentru a opri maşina de 

tuns gazon şi aşteptaţi ca lama să se oprească complet.
◆ Scoateţi cheia de siguranţă (1).
◆ Utilizaţi numai săpun delicat şi o cârpă umedă pentru 

a curăţa maşina de tuns gazon.
◆ Folosiţi o unealtă neascuţită pentru a curăţa eventualele 

resturi de iarbă acumulate pe partea inferioară a maşinii.
◆ După câteva utilizări, verifi caţi dacă elementele de fi xare 

expuse sunt bine strânse.

Prevenirea coroziunii
Îngrăşămintele şi alte substanţe chimice pentru grădină conţin 
agenţi care accelerează mult corodarea metalelor. Dacă 
tundeţi gazonul în zone unde au fost folosite îngrăşăminte 
sau substanţe chimice, maşina trebuie curăţată imediat după 
utilizare în felul următor:
◆ Eliberaţi bara de siguranţă (2) pentru a opri maşina de 

tuns gazon şi aşteptaţi ca lama să se oprească complet.
◆ Scoateţi cheia de siguranţă (1).
◆ Ştergeţi componentele expuse cu o cârpă umedă.

Transportul şi depozitarea
Avertisment! Lama rotativă poate cauza vătămări grave.
Eliberaţi bara de siguranţă pentru a opri maşina de tuns iarba 
şi scoateţi cheia de siguranţă înainte de a ridica, a transporta 
sau a depozita maşina. Depozitaţi într-un spaţiu uscat.
Notă: Maşina de tuns iarba nu va fi  la fel de greu de ridicat 
dacă scoateţi mai întâi acumulatorul. Nu utilizaţi încuie-
toarea ca suport pentru a ridica
maşina de tuns.

Depozitarea
În zonele călduroase, pentru a asigura o performanţă optimă, 
se recomandă ca acumulatorul să fi e menţinut la un nivel con-
stant de încărcare. Acumulatorul poate fi  depozitat cu încărcă-
torul deconectat dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii.
◆ Acumulatorul este complet încărcat înainte de depozitare.
◆ Temperatura medie din spaţiu de depozitare este mai 

mică de 10°C (50°F).

Depanarea
Dacă maşina dvs. pare să nu funcţioneze corespunzător, 
urmaţi instrucţiunile de mai jos. Dacă problema nu se reme-
diază, vă rugăm să contactaţi agentul de reparaţii BLACK+-
DECKER local.
Avertisment! Înainte să începeţi, eliberaţi bara de siguranţă 
pentru a opri maşina de tuns iarba, aşteptaţi ca lama să se 
oprească şi scoateţi cheia de siguranţă.
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Problemă Soluţie posibilă
Maşina nu 
funcţionează

Verifi caţi pentru a vă asigura că cheia de 
siguranţă a fost introdusă în unealtă şi este 
poziţionată corect şi că butonul de deblo-
care este complet apăsat înainte a mişca 
mânerul culisant.
Eliberaţi mânerul culisant pentru a opri maşi-
na de tuns iarba. Scoateţi cheia de siguranţă 
şi acumulatorul, răsturnaţi maşina de tuns 
iarba şi verifi caţi dacă lama se roteşte liber.
Verifi caţi dacă lăcaşul acumulatorului este 
lipsit de reziduuri şi dacă acumulatorul este 
montat corespunzător.
Acumulatorul s-a încărcat complet? Apăsaţi 
butonul pentru starea de încărcare. Încărcaţi 
acumulatorul dacă este necesar.

Motorul se 
opreşte în timpul 
tunderii.

Eliberaţi mânerul culisant pentru a opri maşi-
na de tuns iarba. Scoateţi cheia de siguranţă 
şi acumulatorul, răsturnaţi maşina de tuns 
iarba şi verifi caţi dacă lama se roteşte liber.
Măriţi înălţimea roţilor la poziţia cea mai 
înaltă şi porniţi maşina de tuns.
Verifi caţi dacă lăcaşul acumulatorului este 
lipsit de reziduuri şi dacă acumulatorul este 
montat corespunzător.
Acumulatorul s-a încărcat complet? Apăsaţi 
butonul pentru starea de încărcare. Încărcaţi 
acumulatorul dacă este necesar.
Evitaţi supraîncărcarea maşinii de tuns 
iarba. Încetiniţi ritmul de tăiere sau măriţi 
înălţimea de tăiere.

Problemă Soluţie posibilă
Maşina lasă un 
fi nisaj cu aspect 
zdrenţuit sau 
urme de motor

Acumulatorul s-a încărcat complet? Apăsaţi 
butonul pentru starea de încărcare. Încărcaţi 
acumulatorul dacă este necesar.
Eliberaţi mânerul culisant pentru a opri 
maşina de tuns iarba. Scoateţi cheia de 
siguranţă şi acumulatorul. Răsturnaţi maşina 
de tuns şi verifi caţi:
Dacă lama este ascuţită - Păstraţi lama 
ascuţită.
Dacă puntea şi jgheabul de evacuare sunt 
înfundate.
Reglarea înălţimii roţilor poate fi  setată prea 
jos pentru condiţiile existente ale gazonului. 
Măriţi înălţimea de tăiere.

Maşina de tuns 
iarba este prea 
greu de împins.

Măriţi înălţimea de tăiere pentru a reduce 
fricţiunea cu iarba. Verifi caţi dacă toate roţile 
se rotesc liber.

Maşina de tuns 
este neobişnuit 
de zgomotoasă 
şi vibrează.

Eliberaţi mânerul culisant pentru a opri maşi-
na de tuns iarba. Scoateţi cheia de siguranţă 
şi acumulatorul. Răsturnaţi maşina de tuns 
pe o parte şi verifi caţi lama pentru a vă 
asigura că nu a fost îndoită sau deteriorată. 
Dacă lama este deteriorată, înlocuiţi-o cu 
o lamă de schimb BLACK+DECKER. Dacă 
partea inferioară a punţii este deteriorată, 
duceţi maşina la un centru de service autori-
zat BLACK+DECKER.
Dacă nu există semne vizibile de deterio-
rare a lamei şi maşina de tuns vibrează în 
continuare: Eliberaţi mânerul culisant pentru 
a opri maşina de tuns iarba, scoateţi cheia 
de siguranţă şi acumulatorul, apoi scoateţi 
lama. Rotiţi lama la 180 de grade şi mon-
taţi-o la loc. Dacă maşina de tuns iarba încă 
mai vibrează, returnaţi maşina de tuns iarba 
la un centru de service autorizat BLACK+-
DECKER.

Maşina de 
tuns nu adună 
resturile.

Jgheabul este înfundat. Eliberaţi mânerul 
culisant pentru a opri maşina de tuns iarba. 
Scoateţi cheia de siguranţă şi acumulatorul. 
Curăţaţi jgheabul de iarbă.
Aţi tuns prea multă iarbă. Măriţi înălţimea 
roţilor de tăiere la poziţia cea mai înaltă 
pentru a scurta lungimea de tăiere.
Sacul este plin. Goliţi sacul mai des.

Protejarea mediului înconjurător

Z
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fi e 
aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Dec-
ker trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de 
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi 
colectarea selectivă pentru acest produs.

z
Colectarea selectivă a produselor uzate şi a amba-
lajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. 
Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la 
prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce 
cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea 
selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele 
municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când 
achiziţionaţi un produs nou.

BLACK+DECKER pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea 
şi reciclarea produselor BLACK+DECKER când acestea au ajuns 
la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a benefi cia de acest 
serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la orice 
agent de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dumneavoas-
tră.
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Puteţi verifi ca localizarea celui mai apropiat agent de service 
autorizat contactând biroul local Black & Decker la adresa 
indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de 
reparaţii BLACK+DECKER autorizaţi şi detalii complete despre 
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt 
disponibile pe Internet la www.2helpU.com

Acumulatori

Z
La sfârşitul duratei lor de viaţă utilă, eliminaţi acumula-
torii acordând o atenţie cuvenită mediului înconjurător:

◆ Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l din unealtă.
◆ Acumulatorii NiCd, NiMH şi Li-Ion sunt reciclabili. Puneţi 

acumulatorul (acumulatorii) într-un ambalaj adecvat pentru 
a vă asigura că bornele nu pot fi  scurtcircuitate. Duceţi-i la 
orice agent de reparaţii autorizat sau la un centru local de 
colectare.

◆ Nu scurtcircuitaţi bornele acumulatorului.
◆ Nu aruncaţi acumulatorul (acumulatorii) în foc deoarece 

acest lucru ar putea determina vătămări personale sau 
explozii.

Specifi caţii tehnice
CLM3820
H 1

Tensiune de intrare Vc.c. 36
Turaţie în gol min-1 3500
Greutate kg 16,2
Acumulator BL2536-XJ

Tensiune Vc.c. 36
Capacitate Ah 2,5

Tip Li-Ion

Încărcător BDC2A36-QW

Tensiune de intrare Vc.a. 230
Tensiune de ieşire Vc.c. 36
Curent mA 1300
Timp aprox. de încărcare h 1,5-2,0

Valoare ponderată vibraţie mână-braţ:
= < 2,5 m/s2, marjă (K) = 1,5 m/s2.

L
PA
 (presiune sonoră) 80 dB(A)

marjă (K) = 3 dB(A)

Suprafaţa de tăiere:
◆ Această maşină de tuns iarba poate tăia până la 300 m2 cu 

un singur acumulator de 2Ah.
◆ Această suprafaţă (300m2) poate fi  acoperită cu un singur 

acumulator de 2Ah, încărcat complet, în zone fără umezeală, 
prin reglarea manetei de reglare a înălţimii la poziţia 6, în 
condiţii de creştere uşoară.

◆ În zone cu umezeală, reduceţi înălţimea de tăiere, iar în 
condiţii de creştere abundentă, suprafaţa de tăiere poate fi  
mai mică de 300m2.

Declaraţia de conformitate CE 
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE 

DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR

%
Maşină de tuns iarba CLM3825

Black & Decker declară că aceste produse descrise în „specifi caţia 
tehnică" sunt conforme cu normele:

2006/42/EC, EN 60335-1:2012 +A11:2014, EN 60335-2-77:2010

2000/14/EC, Maşină de tuns iarba, L < 50cm, Anexa VI, TÜV SÜD 
Product Service GmbH, Ridlstraße 65,

 80339 München, Germania
 Nr. identifi care autoritate notifi cată: 0123

Nivel de putere sonoră conform cu 2000/14/CE (Articolul 12, 
Anexa III, L ≤ 50 cm):

LWA (putere sonoră măsurată) 92 dB(A) marjă (K) = 3 dB(A)
LWA (putere sonoră garantată) 96 dB(A)

Aceste produse sunt în conformitate cu 2004/108/EC (până la 
19/04/2016) 2014/30/EU (de la 20/04/2016) şi 2011/65/EU.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black & 
Decker la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate 

a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic şi 
face această declaraţie în numele Black & Decker.

R. Laverick
Director tehnic

Black & Decker Europa, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD

Regatul Unit al Marii Britanii
28/09/2015

Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor 
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de 
garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile 
dumneavoastră legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile 
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană 
de Comerţ Liber.
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În cazul în care un produs Black & Decker se defectează 
datorită materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de 
conformitate, în termen de 24 de luni de la data achiziţiei, 
Black & Decker garantează înlocuirea componentelor defecte, 
repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea 
unor astfel de produse pentru a asigura inconveniente minime 
pentru client, cu excepţia cazurilor în care:

◆ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau 
spre închiriere;

◆ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
◆ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri străine, 

substanţe sau accidente;
◆ S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane 

diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de personalul 
de service Black & Decker.

Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada achi-
ziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat. Puteţi 
verifi ca localizarea celui mai apropiat agent de service autori-
zat contactând biroul local Black & Decker la adresa indicată 
în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii 
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile 
de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt 
disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com

Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru www.blackanddecker.co.uk 
pentru a înregistra noul dumneavoastră produs BLACK+-
DECKER şi pentru a fi  informat cu privire la produsele noi 
şi ofertele speciale. Informaţii suplimentare despre marca 
BLACK+DECKER şi despre gama noastră de servicii sunt 
disponibile la www.blackanddecker.co.uk

zst00435902 - 20-01-2020 
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Garan ie legal  de conformitate1 pentru 
produsele Stanley lack & Decker
Produs:  .....................................................................................
COD:  ........................................................................................
Serie ma in :  ..................................... / ....................................
Serie acumulatori:  .............................. / ....................................
Serie sta ie înc rcare:  ..............................................................
Distribuitorul (vânz tor autorizat/magazin)/adres , tel., fax:
...................................................................................................
...................................................................................................
Cump r tor:  .............................................................................
Produs cump rat cu factur /bon nr.:  .......................................
Data:  .........................................................................................

Cump r torul a fost informat asupra caracteristicilor i 
a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba 
de func ionare a produsului, a fost instruit cump r torul 
cu privire la modul de func ionare i normele de siguran  
a muncii, s-a predat produsul împreun  cu accesoriile în 
perfect  stare de func ionare, s-au predat instruc iunile în 
limba român  privind transportul, depozitarea, utilizarea i 
între inerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în 
garan ia legal  de conformitate „Documentul”).
Condi iile de garan ie de mai jos fac parte din prezentul 
document i au fost luate la cuno tin  de c tre 
Cump r tor.
Persoana care aduce produsul i prezint  actele de 
proprietate (Documentul i factura sau bonul fiscal în original 
sau in copie) este considerat  împuternicit  s  reprezinte 
proprietarul în rela ia cu distribuitorul (vânz torul) autorizat.
Conform prevederilor legale2, consumatorii (consumator - 
orice persoan  fizic  sau grup de persoane fizice constituite 
în asocia ii, care ac ioneaz  în scopuri din afara activit ii 

sale comerciale, industriale sau de produc ie, artizanale ori 
liberale), într-un termen de doi ani de la livrarea produsului 
(termen de garan ie legal ), vor avea dreptul:
- s  cear  repararea produsului sau înlocuirea acestuia, 

f r  plat , într-o perioad  de timp rezonabil  ce nu poate 
dep i 15 zile calendaristice de la data la care a fost 
adus  la cuno tin  lipsa conformit ii sau a predat 
produsul vânz torului ori persoanei desemnate de 
acesta pe baza unui document de predare-preluare, cu 
excep ia situa iei când aceast  m sur  este imposibil  
(dac  nu se pot asigura produse identice pentru 
înlocuire) sau dispropor ionat  (dac  impune costuri 
nerezonabile vânz torului);

- s  cear  reducerea corespunz toare a pre ului sau 
rezolu iunea contractului în cazul în care nu beneficiaz  
de repararea sau înlocuirea produsului sau m surile 
reparatorii nu au fost luate într-o perioad  rezonabil . 
Rezolu iunea nu este posibil  dac  lipsa conformit ii 
este minor ;

- s  aleag  între înlocuirea produsului sau rezolu iunea 
contractului în cazul în care produsele de folosin  
îndelungat  (produs complex, constituit din piese i 
subansambluri, proiectat i construit pentru a putea fi 
utilizat pe durat  medie de utilizare i asupra c ruia se 
pot efectua repara ii sau activit i de între inere) defecte 
în termenul de garan ie legal  nu pot fi reparate sau 
durata cumulat  de nefunc ionare din cauza deficien elor 
ap rute în termenul de garan ie legal  dep e te 10% 
din durata acestui termen.

Dup  expirarea termenului de doi ani men ionat mai sus, 
consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea 
produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au 
fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse ap rute în 
cadrul duratei medii de utilizare, în condi iile legii. 
Pentru produsele a c ror durat  medie de utilizare este mai 
mic  de doi ani, termenul de doi ani, men ionat mai sus se 
reduce la aceast  durat . 

Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center

Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti

Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84

Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

1 Garan ia legal  de conformitate reprezint  protec ia juridic  a consumatorului rezultat  prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obliga ia legal  
a vânz torului fa  de consumator ca, f r  solicitarea unor costuri suplimentare, s  aduc  produsul la conformitate, incluzând restituirea pre ului pl tit de consumator, 
repararea sau înlocuirea produsului, dac  acesta nu corespunde condi iilor enun ate în declara iile referitoare la garan ie sau în publicitatea aferent

2 Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor i garan iilor asociate acestora, Ordonan a Guvernului nr. 21/1992 privind protec ia consumatorilor.



În cazul în care constata i deterior ri (lovituri/defecte) la 
produsele Stanley lack & Decker Romania, v  rug m s  v  
adresa i celui mai apropiat centru service autorizat men ionat 
la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânz torului.
Utilizatorii MyDeWALT i My STANLEY care î i înregistreaz  
în cel mult 28 de zile de la cump rare produsele pe 
platformele destinate (http://www.dewalt.ro/3/, 
respectiv, http://www.stanleyworks.ro/mystanley) pot 
extinde gratuit garan ia sculelor pân  la trei ani. Pentru 
a beneficia de aceast  garan ie este necesar  prezentarea 
dovezii cump r rii, certificatul de garan ie i imprimarea 
certificatului de garan ie extins . Unele produse sunt 
excluse, pentru acestea se aplic  Termenii i Condi iile 
DeWALT i Stanley.

Garan ia acordat  persoanelor juridice
În cazul persoanelor juridice termenul de garan ie aplicabil 
este de un an. Acest termen de garan ie este aplicabil tuturor 
produselor Stanley lack & Decker Romania, respectiv 
atât produselor pentru uz profesional cât i celor pentru uz 
gospod resc (bricolaj). 
În cadrul acestui termen, cump r torul persoan  juridic  
poate solicita înlocuirea sau repararea produsului. 
Situa iile care duc la pierderea garan iei legale de 
conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile i în cazul 
garan iei acordate persoanelor juridice. 

Consumatorul trebuie s  informeze vânz torul despre lipsa 
de conformitate în termen de dou  luni de la data la care 
a constatat-o.
Pân  la proba contrar , lipsa de conformitate ap rut  în 
termen de ase luni de la livrarea produsului se prezum  c  
a existat la momentul livr rii acestuia, cu excep ia cazurilor 
în care prezum ia este incompatibil  cu natura produsului 
sau a lipsei de conformitate.
Durata medie de utilizare a produselor de 6 ( ase) ani de la 
data achizi iei. 
Piesele de schimb înlocuite la produs beneficiaz  de 
garan ie numai în cazul în care acestea au fost montate într-
un centru autorizat de între inere i repara ii.
În cadrul termenului de garan ie, vânz torul suport  toate 
costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb 
executate defecte. Pentru lucr rile de repara ie executate se 
acord  garan ie. Garan ia nu se extinde asupra accesoriilor 
consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii 
colectoare, lan uri, cu ite, lance, pistol, cap prindere lam , 
role ghidaj, cablu alimentare, întinz tor lan , bujii, ulei, filtre 
aer i benzin ) care intr  în componen a produsului, cu 
excep ia cazului în care acestea prezint  vicii ascunse.
Ad uga i ulei la generatoarele lack & Decker. Verifica i 
periodic nivelul de ulei al generatoarelor i compresoarelor. 
Este interzis a se utiliza generatoarele pentru invertoare sau 
aparate de sudur .
Produsele din gamele lack & Decker i Stanley FatMax 
sunt de uz gospod resc (bricolaj) i nu sunt destinate uzului 
profesional, prest rii de servicii sau lucr ri c tre ter i.
Situa ii în care nu vom repara produsele în 
baza garan iei legale de conformitate
1. Nerespectarea de c tre consumator a condi iilor de 

transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare 
(inclusiv scopul utiliz rii) i între inere precizate în 
instruc iunile ce înso esc produsul (aplicabil, dup  caz).

2. Defectele care au ap rut ca urmare a utiliz rii unor 
accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley 

lack & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu 
produsul.

3. Produsul prezint  defec iuni cauzate de necunoa tere, 
omitere, neglijen  ori accident.



REPARA II ÎN PERIOADA DE GARAN IE
Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:

Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:

Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:



LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE 
Nr. Oras Agent Service Adresa Email Telefon Fax
1 Bucuresti YALCO ROMANIA SRL Sos. Pipera nr.48,020112 reparatii@yalco.ro +4021 232 31 47

+4021 232 31 49
+4021 232 31 76

2 Bucuresti Edelweiss Grup SRL B-dul. Vasile Milea nr. 2F 061344 service@edelweissgrup.ro +4021 319 13 13 +4021 319 13 14
3 Ploiesti METATOOLS SRL Str. Poligonului Nr. 2 100070 service@Metatools.ro +40374 473 034

+40747 118 112
+40244 406 698

4 Bacau PARTENER SRL Calea Moinesti nr. 34, 600281 service@partner.ro +4023 451 03 77 +40234 510 955
5 Cluj EPINVEST S.R.L. Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280 service@epinvest.ro +40745 637 949 +40264 594 565
6 Baia Mare PRO TOOLS S.R.L. Str. Iuliu Maniu, Nr. 28  430131 office@protools.ro +40262 218 794 +40262 276 535
7 Constanta TRITON SRL B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217 office@triton.com.ro +4037 048 41 55 +4037 048 41 18
8 Tulcea ABC International SRL Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter service@unelte.com.ro +40240 518 260 +40240 517 669


