
 
 
PRASITORUL ELECTRIC          
EH 600/20  ART. 2414  EH 600 /36  ART.2415  
  
Cititi atent aceste instructiuni si urmati-le intocmai.  
Din motive de sigurnta copii sub 16 ani si persoanele care nu 
cunosc aceste instructiuni  nu trebuie sa foloseasca 
PRASITORUL ELECTRIC.   
Pastrati instructiunile intr-un loc sigur. 
Cuprins: 
1.   Unde se foloseste Prasitorul electric  
2        Pentru sigurant DVS  
3        Asamblare   
4        Functionare  
5        Intretinere  
6        Depozitare.  
7        Date tehnice.  
8        Service.                                  
  
1. UNDE SE FOLOSESTE PRASITORUL ELECTRIC  
Prasitorul electric se foloseste ptr a disloca bucati mari  de sol intarit in terenuri de dimensiuni medii si mici,in 
gradini linga casa. Nu este ptr.zone publice de agreement, parcuri ,drumuri sau in agricultura sau in industria 
forestiera.  
Respectarea acestor instructiuni este o cerinta ptr. a folosi corect prasitorul.  
ATENTIE !  
Prasitorul nu trebuie folosit ptr. sfarimarea pietrelor sau pentru aerarea zonelor cu gazon din cauza producerii de 
accidente. 
  
   2. PENTRU SIGURANTA DVS.  
AVERTIZARE – CITITI INSTRUCTIUNILE DE FOLOSIRE  
NU FOLOSITI IN PLOAIE SAU IN CONDITII DE UMIDITATE  
Nu permiteti accesul persoanelor  straine  
UNELTE ROTITOARE ! LAMELELE PRASITORULUI NU SE OPRESC IMEDIAT  CE SE DECUPLEAZA 
MOTORUL !  
DECUPLATI DE LA RETEA PRASITORUL ELECTRIC INAINTE DE A VERIFICA CABLUL ELECTRIC 
SAU INAINTE DE A CURATA PRASITORUL .  
TINETI CABLUL DEPARTE DE UNELTE !  
Verificati Prasitorul inainte de folosire  
NU blocati dispozitivele de siguranta. 
Verificati Prasitorul inainte de utilizare.  
NU folositi Prasitorul daca disp. de siguranta (blocarea de pornire,capacul de siguranta) si/sau lamelele 
prasitorului sint deteriorate,indoite sau uzate  
Ptr. a evita un dezechilibru, piesele uzate sau defecte si bolturile trebuie sa fie inlocuite doar in seturi.  
Verificati zona inainte de a incepe lucrul.  
Verificati sa nu  existe corpuri straine (de ex. pietre,crengi,etc.) atunci cind lucrati  
Daca valoviti de un obstacol in timp ce lucrati sau daca lamelele prasitorului se blocheaza,decuplati Prasitorul 
Electric, decuplati alimentarea cu electricitate si asteptati pina cind lamelele prasitorului s-au oprit. Apoi 
indeportati obstacolul.  
Verificati prasitorul sa nu aiba defectiuni si reparati daca este necesar.  
 Utilizari/Raspundere  



Utilizatorul este raspunzator ptr accidentarea altor personae sau distrugerea unor bunuri ale lor .  
FOLOSITI PRASITORUL ELECTRIC DOAR IN SCOPURILE ARATATE IN ACESTE INSTRUCTIUNI  
NU supraincarcati motorul  
NU ingreunati prasitorul  
Deconectati de la sursa de alimentare cu current dupa folosire si verificati prasitorul mai ales lamelele ,in mod 
regulat sa nu fie deteriorate si sa  le reparati daca este nevoie.  
Deteriorarea carcasei  
NU tariti Prasitorul pe teren dur (ciment,alei pavate,etc.) sau in sus/injos pe trepte.  
Haine de lucru / zona de lucru  
Raspundeti de siguranta zonei de lucru.  
Asigurati-va ca nu exista personae straine (mai ales copii) sau animale in zona de lucru.  
Purtati incaltaminte solida si pantaloni lungi ptr. a va proteja picioarele . NU lucrati cu Prasitorul in picioarele 
goale sau in sandale.  
Mainile si picioarele sa nu fie in zona lamelelor –mai ales cind porniti.!  
Trebuie sa aveti stabilitate atunci cind lucrati.  
Tineti cablul departe de zona de taiere.  
FOARTE MULTA GRIJA ATUNCI CIND MERGETI CU SPATELE. PUTETI SA VA IMPIEDICATI!  
Atunci cind lucrati pep ante, lucrati intotdeauna in unghiuri drepte fata de panta si mentineti o pozitie sigura si 
in siguranta.  
Aveti grija atunci cind schimbati directia pep ante sin u lucrati pep ante foarte abrupte.  
Lucrati numai atunci cind vizibilitatea este buna.   
Intreruperea lucrului  
NU lasati niciodata Prasitorul fara supraveghere.  
Daca va intrerupeti din lucru , lasati Prasitorul Electric intr-un loc sigur si deconectati de la sursa.  
Atunci cind schimbati zona de lucru , decuplati Prasitorul, si asteptati pina cind s-au oprit lamelele. Deconectati 
de la sursa.  
Priviti cu atentie zona de lucru  
Familiarizati-va cu zona de lucru si  fiti atent la posibile riscuri care pot san u fie auzite din cauza zgomotului 
masini.  
Nici-odata nu folositi prasitorul pe suprafete umede sau ude, sau atunci cind ploua . 
Nici-odata nu lucrati in directa vecinatate a piscinelor sau a iazurilor .  
Siguranta electrica  
Folositi prasitorul numai atunci cind cablul de conectare/extensie este intact.  
Cablul de conectare/extensie trebuie verificat in mod regulat ptr. a descoperi eventualele semne de uzura sau 
deteriorare .  
Deconectati prasitorul din retea imediat daca observati deteriorarea sau taierea cablului.  
Priza ptr. cablul de extensie trebuie sa fie impermeabila ptr. a fi ferita de stropi de apa .Feriti cablul de 
conectare/extensie de lamele prasitorului . 
Scoateti prasitorul din priza inante de a verifica starea cablului.  
Folositi numai cabluri de extensie recomandate . Va recomandam folosirea unui disp. de current residual de 30 
mA . Consultati electricianul dvs.  
  
3. ASAMBLAREA  

Prasitorul electric este livrat oartial asamblat si trebuie asamblat complet inainte de a fi folosit 
ptr. prima data.  
ASAMBLAREA MANERELOR DE GHIDAJ  
Asamblarea EH 600/20  
La prasitorul electric EH 600/20 partea superioara a manerului este daja pre asamblata.  
1 Impingeti partea superioara a manerului (2) pe colturile rotunjite a sectiei de motor (4) pina 
ce orificiile din partea superioara a minerului si cele din sectia de motor se suprapun . 
VERIFICATI POZITIA AMBELOR PUNTE ROSII (a).  
2. Imp ingeti boltul cu ghidajul de cablu (5) din exterior prin orificiul cu puncte rosii (a) in 
partea superioara a manerului (2).  



3. Impingeti boltul (6) din exterior prin orificiul fara puncte rosii din partea superioara a 
manerului (2) . 
4 . Insurubati ambele piulite fluture (7) pe bolturi (5)/(6) si stringeti-le pina ce sunt paralele cu  
manerul de ghidaj ,astfel veti impiedica prinderea frunzelor.  
5. Verificati poz partii superioare a minerului (2) fata de sectiunea de motor (9) astfel va 
asigurati ca lamelele se vor misca in directia corecta . 

Asamblarea EH 600/ 36  
La EH 600/36 minerul superior (3) este pre montat lejer la bara transversala (crosbar ) 
(1)   .  
1 . Cuplati manerul din dreapta cu cablul de la retea (2a ) in crosbar (1) . 
2 . Rotiti atit manerul din dreapta cu cablul (2a) cit sic el din stinga (30 in pozitia de 
lucru  
3. Lasati capetele libere ale manerelor (2a) / (3) sa alunece  pe colturile rotunjite ale 
sectiuni de motor (4)  pina ce orificiile din partea superioara a minerului si cele din 
sectia de motor se suprapun . VERIFICATI POZITIA AMBELOR PUNTI ROSII (a).  
 4 . . Imp ingeti boltul cu ghidajul de cablu (5) din exterior prin orificiul cu puncte 
rosii (a) in manerul drept (2a) 
5. . Impingeti boltul (6) din exterior prin orificiul in manerul sting (3)  
 6. Insurubati ambele piulite fluture (7) pe bolturi (5)/(6) si stringeti-le pina ce sunt 
paralele cu  manerul de ghidaj ,astfel veti impiedica prinderea frunzelor.  
7. Verificati pozitia maneralor (8) fata de sectiunea de motor (9),astfel va asigurati ca 
lamelele se vor misca in directia corecta.  
8 . Trageti crosbarul (1) in sus pin ace sagetile (b) de pe manere si de pe crossbar sunt 
fata in fata.  
9 . Insurubati bolturile (4.2x19 ) (10) in manere de ghidaj pin ace capetele bolturilor 
sunt la nivelul partii plastice a crosbarului (1) . Cablul de conectare (11) este deja 
instalat in bolt cu ghidajul cablului (5)  
10. Impingeti cablul de conectare (11) in ghidajul cablului (12) de pe crossbar  

VERIFICATI DACA TOATE PIULITELE ,BOLTURILE SI SURUBURILE SUNT BINE STRINSE PTR. A 
ASIGURA CONDITII DE FUNCTIONARE CORECTE.  
  
4.   FUNCTIONAREA  
Conectarea prasitorului electric  
Conectarea EH 600/20  

1 Cablul de extensie (13) este asezat intr-o bucla ptr. a nu fi tensionat (14) ,astfel este 
prevenita orice slabire accidentala a conexiunii stecherului electric. 
2. Deschideti suportul cablului (16) si conectati cablul de extensie (13) sic el de 
conectare (15) de jos in sus .  
3. Introduceti cablul de extensie (13) in priza de retea .  
Conectarea EH 600/36  
1. Faceti o bucla cu canlul de extensie (13) si treceti-o in ghidajul cablului (a) ,astfel este 
prevenita orice slabire accidentala a conexiunii stecherului electric. 
2 . Conectati stecherul (15a) si cablul de extensie (13) . 

3. Introduceti cablul de extensie (13) in priza de retea  
            PORNIREA PRASITORULUI ELECTRIC 

Exista pericole daca Prasitorul nu se decupleaza automat! Nu demontati sau 
decuplati dispozitivele de siguranta montate pe Prasitorul Electric ( ex. prin 
fixarea butonului sau a   
 Pe maner).  
ATENTIE1   Lamele prasitoului vor continua sa se invarteasca untimp chiar si 
dup ace Prasitorul a fost decuplat:  
NICIODATA nu ridicati sin u transportati Prasitorul atunci cind motorul 
functioneaza.  



Atunci cind porniti Prasitorul  stati la o distanta sigura  de lamele lui si feriti-va picioarele.  
ATENTIE1 POZITIA DE LUCRU;  
Intotdeauna ghidati Prasitorul prin intermediul manerului folosind ambele maini.(vezi Fig.)  
Ghidati prasitorul numai cu viteza normala de mers ( nu aleergand).   
Pornirea EH 600/20: 

Tineti apasat butonul de pornire(17) si trageti de maneta 918) spre partea superioara amanerului 
de ghidaj.PRASITORUL VE PORNI.  
1. Lasati liber butonul de pornire(17).  
Pornirea EH 600/36:   
1. Tineti apasat butonul de pornire(17a) cu degetul mare si impingeti butonul (18a) cu 
degetul aratatorsi/sau cel mijlociu.PRASITORUL VA PORNI.  
Forta de rotatie a lamelor va trage Prasitorul de la corpul Dvs.Adincimea de lucru poate fi 
controlata prin frinarea miscarii inainte ( in functie de consistenta solului).  
FITI FOARTE ATENTI atunci cind intoarceti sau atunci cind trageti Prasitorul spre Dvs.  
  

5.  INTRETINERE  
CURATATI PRASITORUL DUPA FIECARE FOLOSIRE;  
ATENTIE: Deconectati stecherul din retea inainte de orice lucrare de intrtinere. 
NICIODATA nu curatati prasitorul cu apa curgatoare mai ales cu apa sub presiune . 
Cutia de viteze poate fi incinsa dupa o perioada de folosire purtati manusi atunci cind 
faceti lucrari de intretinere.  
Cutia de vitaza nu necesita intretinere si nu trebuie deschisa.  
Orificiile ptr. aerul de racier (19) in sectia de motor (9) trebuie sa fie mereu curate.  
1 Indepartati murdaria de la orificiile de intrare a aerului (19) si de pe capac (20) 
folosind o perie sau o cirpa uscata.  
2 Curatati lamelele prasitorului (21) si arboreal motorului (22) si stropiti-le cu un ulei 
biodegradabil.  

ATENTIE  ! FOLOSITI NUMAI LAMELELE ORIGINALE PTR. PRASITORUL 
DVS. ELECTRIC :  
EH 600/20(21) Lamelele ptr. art.No  2414  
EH 600/36 (21a) Lamelele ptr. art. No 2415 le puteti cumpara de la Service 
GARDENA  
1 . Curatati in jurul bolturilor lamelelor prasitorului. 
2 . Tineti in loc bolturile hexagonale M8 (23) si slabiti piulita auto blocanta 24 
folosind cheia cu capat reglabil / tubulara ( WAF 13 ) .  
3 . Scoateti lamelele (21) / (21a) de pe arbore (22) .  
4 . Curatati arborele (22) si ungeti-l cu un ulei biodegradabil .  
DIRECTIA DE ROTATIE sagetile de pe cutia de viteze si lamelele noi trebuie sa fie 
indreptate in aceeasi directie .  
5. Impingeti lamelele noi (21) / (21a) pe arborele motorului (22) astfel incit orificiile 
se  Suprapun 
 6  Impingeti bolturile hexagonale M8 (23) in orificii.  
 7  Insurubati piulitele autoblocante (24) noi (livrate cu lamelele noi ) .  

8 .  Tineti bolturile hexagonale M 8 ( 23) in si stringeti piulitele autoblocante (24) noi folosind cheia cu capat 
reglabil /tubulara ( WAF 13 ) . 
ATENTIE ! FIECARE SLABIRE A BOLTURILOR LAMELEI NECESITA MONTAREA UNEI PIULITE 
AUTOBLOCANTE (24) noi. Reparatiile trebuie facute numai la service GARDENA . 
  
6.  DEPOZITAREA  PRASITORULUI  
DEPOZITATI PRASITORUL DEPARTE DE COMBUSTIBIL, ULEIURI , UNSORI SI GAZE. RISC DE 
INCENDIU . 
Depozitati prasitorul intr-un loc uscat iaccesibil ptr. copii si ferit de inghet. 
1 . Slabiti piulitele fluture (7)  



2  EH 600/20 :  
Indoiti partea superioara a minerului de ghidaj (2) atentie san u prindeti si deteriorate 
cablul de conectare atunci cind indoiti minerele .  
EH 600/36  
Lasati in jos minerele de ghidaj (2a)/ (3) indoiti partea superioara a minerului de ghidaj 
(2) atentie sa nu prindeti si deteriorate cablul de conectare atunci cind indoiti minerele .  
 Sectiunea inferioara a minerului poate fi folosita ptr. transportarea si depozitarea 
prasitorului.  
 
 
 
 

 
 7.   DATE  TEHNICE   

  2414 2415 
Puterea motorului  600 W 600 W 
Tensiunea retea  230 V (AC) 230 V (AC) 
Frecventa  50/60 Hz 50/60 Hz 
Latimea de lucru  200 mm  360 mm 
Adincimea de lucru (max)  180 mm 180 mm 
Greutatea      6,5 kg 7,9 kg 
 Nr de lamele  2 4 
Viteza de lucru  aprox 230 rpm aprox 230 rpm 
Zgomotul din zona de lucru  84 dB(A) 84 dB(A) 
Nivelul zgomotului  94 dB(A) 94 dB(A) 
Vibratie  <25m/s <25m/s 

  
8.  SERVICE / GARANTIE                      
GARDENA  garanteza produsul 2 ani de la data cumparar Aceasta garantie acopera toate defecrtele serioase ce 
pot fi dovedite a fi datorita defectelor de materiale sau de fabricatie.  
Pe perioada de garantie vom inlocui  prodsul sau il vom repara gratis daca:  
Produsul a fost folosit  cum trebuie cf instructiunilor de folosire  
Nimemi n-a incercat sa-l repare  
Lamelele sunt supuse uzuri sin u sunt acoperite de garantie..  
In cazul cind aveti probleme adresati-va service-ului GARDENA ( adresa este pe coperta). 
 


