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Citiți toate avertismentele de siguranță și toate 
instrucțiunile. 

 

     AVERTIZARE Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca  

    șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave. Salvați toate avertismentele 
    și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. 

Vă mulțumim că ați achiziționat acest instrument de putere profesional TOTAL. 
Termenul "sculă electrică" din toate avertismentele enumerate mai jos se referă la ma șina 
dvs. electrică acționată de la rețea (cu cablu). 

Instrucțiuni generale privind siguranța sculelor electrice 

Protecția zonei de lucru 

a) Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. 

Zonele aglomerate și întunecate predispun accidente. 

b) Nu folosiți scule electrice în medii explozive, cum ar fi în prezența 
lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. 

Sculele electrice creează scântei care ar putea aprinde praful sau fumul. 

c) Păstrați copiii și trecătorii la distanta în timpul funcționării unei scule electrice. 

Distragiile vă pot cauza pierderea controlului. 

Siguranta electrica 
a) Conectorii sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată 
mufa în nici un fel. Nu utilizați niciun dop de adaptor cu unelte electrice împământate 
(împământate). 

Conectorii nemodificați și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare. 

b) Evitați contactul corpului  cu suprafețe împământate sau împământate, cum ar 
fi conductele, radiatoarele, gamele și frigiderele. 

Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la pământ sau la pământ. 

c) Nu expuneți sculele electrice la ploi sau la condiții umede. 

Apa care intră într-o sculă electrică va crește riscul de electrocutare. 

d) Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate 
din uz uneltele electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau 
componente în mișcare. 

Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare. 
e) Atunci când utilizați un instrument electric în exterior,  utilizați un prelungitor  
adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior 
reduce riscul de electrocutare. 

Siguranță personală 

a) Stați vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți 
unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosiți sau sub 
influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în 
timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răniri grave. 



b) Folosiți echipament de siguranță. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.. 

Echipamentele de siguranță, cum ar fi masca de praf, încălțămintea anti-alunecare, 
casca sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate, vor reduce vătămările corporale. 

c) Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția 
oprită înainte de conectare. Conducerea sculelor electrice cu degetul pe 
comutatorul sau conectarea la uneltele electrice care au comutatorul pornește la 
accidente. 
d) Îndepărtați orice cheie de reglare înainte de a porni mașina. 

O cheie stânga atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la 
vătămări corporale. 

e) Nu exagerați. Păstrați legătura și echilibrul în orice moment. 

Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate. 

f) Imbracati-va corect. Nu purtați haine libere sau bijuterii. Țineți părul, 
îmbrăcămintea și mănușile departe de componentele în mișcare. 
Hainele, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare. 

g) Dacă există dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare 
a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. 
Utilizarea acestor dispozitive poate reduce pericolele legate de praf. 

 

Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice 

a) Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs. 
Instrumentul electric corect va face treaba mai bună și mai sigură la viteza pentru care a 
fost proiectată. 

b) Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu îl porneșt. 
Orice scula electrica care nu pot fi controlata este periculoasa și trebuie reparata. 

 
c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare înainte de a efectua reglaje, 
schimbați accesorii sau depozitați scule electrice. 
Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei 
electrice. 
d) Nu depozitați sculele electrice în locuri la îndemâna copiilor și nu permiteți 
persoanelor care nu cunosc instrumentele electrice sau aceste instrucțiuni să 
opereze scula electrică. 
Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți. 
e) Mențineți sculele electrice. Verificați nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, 
ruperea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculelor 
electrice. 
Dacă este deteriorat, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de 
scule electrice necorespunzătoare. 
f) Țineți uneltele de tăiere ascuțite și curate. 
Uneltele de tăiere bine întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile 
de a se lega și sunt mai ușor de controlat. 

g) Folosiți scula electrică, accesoriile și sculele etc., în conformitate cu aceste 
instrucțiuni și în maniera specificată pentru tipul particular de scule electrice, 
luând în considerare condițiile de  lucru și lucrările care trebuie efectuate.  
Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de la intenție poate duce la o situație 
periculoasă. 



Service 

I) Asigurați-vă că uneltele electrice au fost întreținute numai de o persoană 

calificată. Piese de schimb identice. 

Îndepărtați servomotorul dvs. de la o persoană de reparații calificată folosind 

numai piese de schimb identice. Acest lucru va garanta menținerea siguranței sculei 

electrice. 

 

Instrucțiuni de siguranță specifice instrumentului 
             

           ATENTIE! 

- Utilizați mașina numai pentru șlefuirea uscată. Nu utilizați niciodată acest 
șmirghel pentru șlefuirea umedă sau pentru lustruirea lichidelor. 
Nerespectarea acestei reguli poate duce la riscul de electrocutare. Pătrunderea 
apei în mașină mărește riscul unui șoc electric. 

 
- Aplicați mașina la piesa de prelucrat numai când este pornită și opriți mașina 
numai după ce a fost ridicată de piesa de prelucrat. Uneltele electrice se pot 
mișca brusc. 

 

- Nu atingeți niciodată hârtia de șlefuit în uz. Pericol de rănire. 
 

- Asigurați-vă că piesa de prelucrat este bine fixată pentru a preveni mișcarea. 
 

- Mașina dvs. de șlefuit este o unealtă de mână, nu vă strângeți șlefuitorul de 
finisare. 

 

- Nu opriți niciodată mașina de șlefuit prin aplicarea unei forțe pe placa de bază. 
 

- Folosiți numai hârtia de șlefuit în stare bună. Nu utilizați hârtie de șlefuire  
sfâșiată sau uzată. Nu folosiți niciodată aparatul  cu un cablu deteriorat.  Nu 
atingeți cablul deteriorat și trageți fișa de alimentare atunci când cablul este 
deteriorat. în timp ce lucrează. Cablurile deteriorate cresc riscul unui șoc electric. 

 

- Nu spalati materialul de magneziu datorita riscului de incendiu. 
- Nu împrăștiați materialul care conține azbest datorită creșterii sănătății. 
- Nu folosiți vopsea pe bază de plumb datorită creșterii otrăvirii cu plumb. 
- Nu mâncați și nu beți în zona de lucru a mașinii de șlefuit. 
- Nu lăsați oamenii să intre în zona de lucru fără a purta o mască de praf. 

 

Acolo unde este posibil, etanșați zona de lucru pentru a conține praful pentru 
îndepărtarea ulterioară. 

Purtati protectie pentru urechi! 

Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când 
utilizați această mașină de șlefuit. 
Purtați  protecție pentru respirare! 
Purtați întotdeauna o mască de praf atunci când utilizați această 
mașină de șlefuit. 
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         AVERTIZARE!  Unele particule de praf create de șlefuire, tăiere, șlefuire, găurire 

          și alte lucrări de construcție conțin substanțe chimice cunoscute ca provoacă  
          cancer, defecte acongenitale sau alte daune asupra reproducerii.  
            Câteva exemple de astfel de substanțe chimice sunt: 

- Plumb din vopsele pe bază de plumb. 
- silice cristale din cărămizi și ciment și alte produse din zidărie. 
- Arsenic și crom din lemn tratat chimic. 
Riscul dvs. din aceste expuneri variază în funcție de cât de des faceți acest tip 
deactivitate. Pentru a reduce expunerea la aceste produse chimice: 
- Lucrați într-o zonă bine ventilată. 
- Lucrați cu echipament de siguranță aprobat, cum ar fi măștile de praf care sunt 
special concepute pentru a filtra particulele microscopice și pentru a folosi sacul de 
praf în orice moment. 

 
 
 

Izolatie dubla： 
Instrumentul este dublu izolat. Aceasta înseamnă că toate piesele metalice 

externe sunt izolate electric de la sursa de alimentare. Acest lucru se face prin plasar 

ea barierelor de izolație între componentele electrice și mecanice, ceea ce face ca 

acest lucru să nu fie necesar pentru împământare. 
 

Nota importanta 

Asigurați-vă că alimentarea este aceeași cu tensiunea indicată pe plăcuța cu 
caracteristici tehnice. Instrumentul este prevăzut cu un cablu cu două fire și cu 
ștecher. 

 

Scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua orice ajustare sau întreținere. 
 

Inspectați și îndepărtați întotdeauna toate unghiile și șuruburile din lemn înainte 
de șlefuire. 

Atentie , pericol de incendiu! 

Evitați supraîncălzirea obiectului care este șlefuit, precum și șlefuitorul. Scoateți 
întotdeauna colectorul de praf înainte de a lua pauze. În condiții nefavorabile, atunci 
când scânteile emit de la șlefuirea metalelor, se pot auto-aprinde, șlefuirea resturilor 
în punga de praf, micro-filtru sau sac de hârtie (sau în sacul de filtru sau filtrul 
aspiratorului). În special atunci când este amestecat cu resturile de lac, etan poliur 
sau alte materiale chimice și când resturile de șlefuit sunt fierbinți după perioade  
lungi de lucru. 



Țineți unealta electrică de către dispozitivul de prindere izolat, deoarece cureaua poate 
intra în contact cu propriul cablu de alimentare. Contactul cu un fir "viu" va face ca 
piesele metalice expuse ale sculei electrice să fie "vii" și să șocheze operatorul. 

 

 

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris în secțiunea "Date tehnice "este  
în conformitate cu următoarele standarde sau documente de  standardizare:  EN 
60745. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Date tehnice  
 

Model TF2041501 UTF2041501 

Putere nominală de intrare 450W 450W 

Tensiune nominală 

Viteza 

Diapozitivul de șlefuit 

Greutate 

220-240V~50/60Hz 

4000-13000/min 

150mm 

3.0kg 

110-120V~60Hz 

4000-13000/min 

150mm(6 ˝) 3.0kg 

Nivelul de presiune al sunetului Lpa=89dB(A) 

Nivelul de putere sonoră Lwa=100dB(A) 

Lpa=89dB(A) 

Lwa=100dB(A) 

Nivelul vibrațiilor aw=3.5m/s² aw=3.5m/s² 

  
 

Mașina este destinată șlefuirii uscate a lemnului, a plasticului, a metalului, a 
umplerii și a suprafețelor acoperite. Mașinile cu control electronic al vitezei 
sunt, de asemenea, potrivite pentru o șlefuire fină. 
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Cunoașteți produsul dvs. 
 

Lista componentelor 
1 Comutator pornit / oprit 
2 Roată selector de viteză variabilă 
3 Comutați butonul de blocare 
4 Buton de blocare a mânerului auxiliar 
5 Mâner auxiliar 
6 Baza de slefuire 
7 Cutie de praf 

 

Accesorii: 
1 buc 150mm pad fixat pe mașină 
1 buc hârtie de  nisip de  150 mm 
1 buc. Cutie de praf 
1 set de perii de carbon 

 
 
 

   Opriți mașina de șlefuit și deconectați-o de la punctul de 
alimentare. 
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MONTAREA HÂRTIEI DE SLEFUIRE (A SE VEDEA DIA2) 
 

Montați hârtia de șlefuire deasupra bazei. Asigurați-vă că hârtia de șlefuit este chiar cu 
marginile și că găurile de colectare a prafului în bază și hârtia de șlefuit sunt aliniate și că 
hârtia de șlefuit este tensionată pe bază. 

 

 

Cuita de slefuit (Vedeți DIA3) 

Mașina dvs. de șlefuit este echipată cu o cutie de praf. Pentru a atașa, 
introduceți sacul de colectare a prafului în spatele șlefuitorului în poziția 
corectă. 

 

 

Utilizarea comutatorului de pornire / oprire (vezi DIA4) 

Apăsați comutatorul de pornire / oprire pentru funcționare, eliberați comutatorul pentru a opri. 
Dacă doriți să utilizați continuu mașina de șlefuit, butonul de blocare a comutatorului poate fi 
apăsat după ce butonul de pornire / oprire a fost apăsat. Pentru a elibera butonul de blocare, 
apăsați complet comutatorul pornit / oprit, butonul se va elibera automat. 
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DIA2 

DIA3 



 
 
 

Selector de control al vitezei variabile (vezi Dia5) 

Viteza maximă poate fi modificată prin rotirea roții selectorului de viteză. Rotiți în sensul 

acelor de ceasornic pentru a crește și în sens antiorar pentru a micșora viteza. Viteza 

burghiului variază în funcție de cantitatea de presiune aplicată comutatorului de pornire 

oprire (declanșator), adică o presiune mai mare pentru o viteză mai mare 

 
 

 

Reglați manerul auxiliar (Vedeți DIA6) 
Mânerul auxiliar are mai multe poziții de utilizare. Închideți / slăbiți butonul de 
blocare pentru a găsi cel mai bun. 
UTILIZAREA SLEFUITOAREI 

Piesa de prelucrat care trebuie șlefuită trebuie să fie asigurată. Dacă este mică sau se 
poate mișca în timpul șlefuirii, trebuie să fie ținută într-un viciu sau fixată corespunzător. 

 

Asigurați-vă că țineți mașina de șlefuit ferm în timp ce este aprinsă și aplicați -o cu 
ușurință la lucru, poate să "lovească" la primul contact. Țineți mașina de șlefuit astfel 
încât să fie plată pe treabă și să se miște încet, de preferință cu o mișcare circulară 
netedă. Verificați periodic starea hârtiei de șlefuit și înlocuiți-o când este utilizată pentru 
obținerea celor mai bune rezultate. 
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Dia4 

Dia5 



 

Întreținere, depanare 
 

Sugestii de lucru pentru mașinile de șlefuit 

1. Mașina dvs. de șlefuit este utilă pentru lucrul pe lemn, metal, suprafața vopsită. Se va 
slefui suprafețele înainte de vopsire, chiar și atunci când materialele de umplere au fost 
folosite și lăsate mândru. 
2. Mașina dvs. de șlefuit este cea mai potrivită pentru zonele plate mari, cum ar fi ușile, 
dar poate fi utilizată și pe panouri, ferestre etc., cu condiția ca acestea să fie accesibile. 
3. Diferite tipuri de hârtie de șlefuit vor permite șlefuitorului să satisfacă diferite nevoi. 
Diferite tipuri de hârtie de șlefuit sunt disponibile, cu gradul mai înalt de calitate, cu atât 
mai bine este granulația. Pentru lucrul dur, începeți cu un grad de granulație scăzut 
(adică 60 grade) și treceți la un grad superior, mai fin (adică 100 sau 120) pentru 
finisare. Dacă utilizați o calitate superioară pentru suprafețele aspre, se va înfunda în 
curând și va trebui să se schimbe. 
4. În orice moment, permiteți mașinii de șlefuit să lucreze - nu forțați-o sau nu aplicați 
presiune excesivă asupra hârtiei de șlefuit sau ar putea să se răstoarne sau să se rupă. 
De preferat, utilizați o mișcare circulară ușoară. 
5. Dacă suprafața indică o mișcare excesivă din mișcarea abrazivă, este posibil să 
utilizați o granulație prea grosieră sau prea presantă. 

 

Întreținere 

1. Uneltele electrice nu necesită lubrifiere sau întreținere suplimentară. Nu există piese 
care să poată fi reparate de utilizator în mașina dvs. electrică. 
2. Nu folosiți niciodată apă sau substanțe chimice pentru curățarea sculei electrice. 
Ștergeți cu o cârpă uscată. 
3. Păstrați întotdeauna scula electrică într-un loc uscat. 
4. Păstrați fantele de ventilație ale motorului curate. 
5. Dacă vedeți niște scântei care clipeau în fantele de ventilație, acest lucru este normal 
și nu vă va deteriora scula electrică. 
6. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special 
sau cu un ansamblu disponibil de la producător sau de agentul său de service. 
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DIA6 



Depanare 

1. Dacă șlefuitorul dvs. nu funcționează, verificați alimentarea la priza de curent. 
2. Dacă șlefuitorul nu absoarbe suprafața, verificați hârtia de șlefuit. Dacă hârtia de 
șlefuit a fost uzată, înlocuiți hârtia nouă și încercați din nou. Hârtia trebuie ținută într-
un loc uscat, dacă este lăsată să se umezească, particulele abrazive își vor pierde 
aderența la hârtia de suport și nu se vor șterge. 
3. Dacă doza de șlefuit nu se mișcă ușor, Hârtia de șlefuit poate fi slăbită, 
deteriorată sau încrețită. Înlocuiți și încercați din nou. 
4. Dacă o defecțiune nu poate fi rectificată, întoarceți mașina de șlefuit la un dealer 
autorizat pentru reparații. 

 
 
 

Curățarea 

 
1. Mențineți orificiile de aerisire ale uneltei neclocate și curățate în orice moment. 
2. Îndepărtați praful și murdăria în mod regulat. Curățarea se face cel mai bine cu o perie 
moale sau o cârpă. 
3. Dacă corpul mașinii de șlefuit are nevoie de curățare, ștergeți-l cu o cârpă moale 
umedă. Un detergent ușor poate fi utilizat, dar nu este vorba de alcool, benzină sau alt 
agent de curățare. 
4. Nu folosiți niciodată agenți caustici pentru a curăța părțile din plastic. 

 

AVERTIZARE! 
 

ATENȚIE: apa nu trebuie să intre niciodată în contact cu acest 
instrument. 
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TF2041501, UTF2041501 Lista 
schimb 

pieselor de 
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Nr. Piesa Qty 

1 Etichetă de evaluare 1 

2 Șurub ST4.2 × 19 8 

3 M4 × 10 Șurub 6 

4 Creasta 1 

5 M4 piulita 2 

6 Mâner piele 1 

7 Caseta dreapta 1 

8 Surub 1 

9 Mâner auxiliar (dreapta) 1 

10 Mâner auxiliar (stanga) 1 

11 Surub 1 

12 Perie carbon 2 

13 Stâlp de amortizare 4 

14 Intrerupător principal 1 

15 Condensator 1 

16 ST4.2 × 14 Șurub 2 

17 Flanșă 1 

18 Cablu de siguranta 1 

19 Cablu de alimentare 1 

20 Stâlp de cauciuc 2 

21 Caseta stânga 1 

 

Nr. Piesa Qty 

22 Logo etichetă 1 

23 Stator 1 

24 Rulment 1 

25 Rotor 1 

26 Rulment 1 

27 Ventilator 1 

28 Baza rulmentului cu bile 1 

29 Rulment 1 

30 Garnitură 1 

31 Saiba de arc 5 

32 M5×18 surub 1 

33 Agent de legătură 1 

34 Cutie de slefuit 1 

35 Carcasa 1 

36 Placă de acoperire 1 

37 M4×12 surub 3 

38 Placă anti prafului 1 

39 Placă de bază 1 

40 M5×12 surub 4 

41 Hârtie de șlefuit 1 
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CERTIFICAT DE CALITATE ŞI GARANŢIE 
 

 
1. Denumire produs: __SCULE SI ACCESORII TOTAL _________ 
2. Tip-model: ___________________________________________________ 
3. S/N: _______________________________________________________ 
4. Cumpărător: _________________________________________________ 
5. Adresă, telefon: ______________________________________________ 
6. Importator: RIVIERA BIKE SRL, TANASE BANCIU 12, POPESTI LEORDENI , ILFOV 
7. Declaraţie de Conformitate nr: ___________________________________ 
8. Factura (bon) nr/data: _________________________________________ 

 
Prezentul certificat atestă legal ca produsul facturat corespunde documentaţiei de execuţie a 
producătorului, încadrându-se în parametrii de calitate funcţionali şi de durabilitate prevăzuţi, conform 
Declaraţiei de Conformitate emise. Produsul este comercializat cu respectarea prevederilor O.G. 21/1992 
si Legii 449/2003. Prin prezentul certificat se garantează caracteristicile produsului, în situaţia în care 
clientul respectă prescripţiile de montare, utilizare, depozitare, conservare şi transport. Produsul nu este 
garantat împotriva utilizării defectuoase. 
 

În cazul depozitării sau utilizării necorespunzătoare, a lovirii, deteriorării prin alte mijloace sau a 

intervenţiilor neautorizate produsul îşi pierde garanţia. Perioada de garanţie este de 24 luni de la data 

cumpărării pentru defectele de fabricaţie şi de material, in cazul achiziţionării de către persoane fizice si 

utilizării pentru uz casnic. 

 

Perioada de garanţie este de 6 luni de la data cumpărării pentru defectele de fabricaţie şi de material, in 

cazul achiziţionării de către persoane juridice si utilizarii in regim normal (exclus uz profesional). Durata 

medie de utilizare a produsului este de 3 ani cu condiţia respectării instrucţiunilor de montaj si utilizare 

ce  

însoţesc produsul. Pentru remedierea defectelor aparute în perioada de garanţie sau înlocuirea 

produsului, clienţii se vor adresa unitaţii vânzătoare. Remedierea defectelor apărute se realizeaza în 15 

zile calendaristice de la data prezentării produsului. 

 
Certificatul este valabil numai insoţit de factura sau bonul fiscal emise de unitatea 

vânzatoare. 

 

                 Vânzător,                                                                                                                                                 Cumpărător, 
                Semnatura si stampila                                                                   Am primit indicaţiile de utilizare, depozitare,        

                                                                                                                               manipulare, conservare, si transport. 
 

  
 

 
        



 
 

 
 
 

   NU fac obiectul garanţiei următoarele componente şi accesorii, ale căror uzuri sunt considerate   
normale  în urma utilizării: 
1. Pinion de antrenare lanţ (sprocket), şină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de 

aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, 
curele, etc.) 
2. Filtru combustibil, buşon benzină, sită rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet 

combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau pârghii, 
garnituri sau elemente de etanşare ale carburatorului sau părţi componente, ale căror uzuri se 
datorează utilizării unui combustibil necorespunzător normelor în vigoare; 

3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenţi, supape, când uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau 
folosirii unuia necorespunzător, ori în cazul unor detonaţii produse în urma folosirii unui carburant 
necorespunzător normelor în vigoare, ori când defecţiunea survine din cauza nerespectării regimului 

de turaţie ori în cazul motoarelor în 2T amestec necorespunzător benzină cu ulei (raport amestec 
30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achiziţionate de la distribuitorul S.C. RIVIERA BIKE SRL). 
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roţi sau role din plastic ; 

5. Aprinderile şi relele (în cazul condensării sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, 
cabluri electrice; 
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleraţie, masă cosit, tracţiune, etc); 

7. Saboţi şi plăcuţe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj; 
8. Componente electrice sau electronice, când defecţiunile survin din cauza lipsei împământării, 
utilizarea sau expunerea în condiţii de mediu improprii (umezeală excesivă, temperaturi 

necorespunzătoare, alimentare la tensiune necorespunzătoare) sau tensiune fluctuantă (în cazul 
generatoarelor de curent, când puterea consumatorilor este mai mare decât cea furnizată; 
9. Presetupă, turbină, carcasă turbină (când defecţiunea a survenit în urma impurităţilor din pompă 

sau a presiunii create în pompă de alte utilaje, maşini, etc); 
10. Elementele componente ale sistemului de tăiere, ex: lanţ motofierăstrău, disc motocositoare, 
cuţit masă cosit, cuţit maşină gazon, cuţit moară/tocătoare, etc.; 

11. Tambur demaror, şnur starter, arc demaror, mâner starter; 
12. Masă cosit, cuţit masă cosit, pinteni, contracuţite, dinţi, suport reglaj, suport nucă, nucă, bieletă 
(întreg lanţul cinematic al sistemului de tăiere la motocositori), când nu sunt corect exploatate, 

reglate sau curăţite. 
Reparatii efectuate in perioada de garantie. 

1  2  3  
Data intrarii  Data intrarii  Data intrarii  

Data iesirii  Data iesirii  Data iesirii  

Tehnician  Tehnician  Tehnician  
Service  Service  Service  

Semnatura  Semnatura  Semnatura  
si stampila  si stampila  si stampila  

                          Mentiunile privind reparatiile efectuate in perioada de garantie se fac pe verso. 

 
 

 
 
 
 
  

 


