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INFORMAŢII IMPORTANTE 
Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, sfaturile de siguranță și avertismentele. 
Majoritatea accidentelor cauzate de mașină se datorează nerespectării normelor de siguranță de 
bază. 
Este posibil să se evite accidentele prin identificarea în timp a posibilelor situații periculoase și a 
respectării reglementărilor de siguranță corespunzătoare. 
Reglementările esențiale de siguranță sunt enumerate în secțiunea "REGULI DE SIGURANȚĂ" și în 
secțiunea "UTILIZAREA MAŞINII". 
Nu utilizați mașina în mod necorespunzător, dar numai după cum sugerează compania fabricantă. 
Compania fabricantă își rezervă dreptul de a actualiza informațiile tehnice din acest manual fără 
notificare prealabilă. 
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1. INTRODUCERE 
1.1. SCOPUL MANUALULUI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE  

Acest manual de întreţinere (pe scurt manual) oferă utilizatorului informații utile pentru o muncă 
adecvată și sigură, permițând utilizarea tractorului cu două roți cu o maşină de plantat. 
Ceea ce urmează nu trebuie considerat o listă lungă și stufoasă de avertismente, ci un set de 
instrucțiuni pentru a îmbunătăți performanțele mașinii și pentru a preveni rănirea oamenilor, 
deteriorarea obiectelor sau vătămarea animalelor care pot rezulta din proceduri greșite. 

 
Fiecare persoană responsabilă pentru transportul, instalarea, 
punerea în funcțiune, utilizarea, întreținerea, repararea și casarea 
mașinii trebuie să citească cu atenție manualul înainte de a 
efectua orice operațiune pentru a preveni manevrele greșite și 
inadecvate care ar putea afecta integritatea mașinii sau ar putea fi 
periculoase pentru oameni. 

 
Dacă după ce ați citit acest manual aveți în continuare neclarităţi sau incertitudini cu privire la 
utilizarea mașinii, vă rugăm să contactați producătorul fără nici o ezitare. Compania de producție este 
disponibilă pentru a asigura o prezență imediată și precisă pentru o mai bună funcționare și o 
eficiență maximă a mașinii. 
În cele din urmă, este important să reamintim că, pe parcursul tuturor etapelor de lucru, 
reglementările actuale privind siguranța, igiena locului de muncă și conservarea mediului trebuie 
respectate pe deplin. Prin urmare, este responsabilitatea utilizatorului să verifice dacă utilajul 
funcționează în condiții de siguranță optime pentru persoane și obiecte. 
Acest manual trebuie considerat o parte integrantă a mașinii și împreună cu Declarația de 
conformitate și manualul de utilizare a tractoarelor cu două roți trebuie să fie păstrat într-un loc sigur 
și trebuie să însoțească mașina dacă este revândută și până când aceasta este casată. 
Acest manual a fost editat în conformitate cu reglementările în vigoare la data tipăririi. 
Compania fabricantă își rezervă dreptul de a aduce modificări maşinii fără actualizarea promptă a 
acestei publicații. În caz de obiecții, textul de referință valabil rămâne textul în limba italiană. 
Unele figuri din acest manual prezintă detalii sau accesorii care ar putea fi diferite de cele ale maşinii. 
Este posibil ca anumite piese sau protecții să fie eliminate pentru a asigura claritatea reprezentărilor. 
Instrucțiunile, desenele și documentele conținute în manual sunt proprietatea companiei și 
rămân strict confidențiale. Ele nu pot fi reproduse în nici un mod, nici în întregime, nici parțial. 

 

1.2. CUM SE CITEŞTE MANUALUL 
Acest manual este împărțit în capitole autonome și fiecare se adresează unui alt operator 
(OPERATOR INSTALARE, OPERATOR CONDUCERE și OPERATOR ÎNTREŢINERE) pentru care 
au fost definite abilitățile necesare pentru a lucra în siguranță pe mașină. 
Ordinea capitolelor corespunde etapele parcurse în timp de maşină pe întreaga sa durata  de viaţă. 
Pentru o mai bună înțelegere a textului puteți găsi termeni, abrevieri și pictograme ale căror 
semnificații sunt explicate în paragraful 1.5. 
Manualul este alcătuit din coperte, cuprins și o serie de capitole. 
În pagina inițială sunt indicate datele de identificare, modelul și o imagine / un desen al mașinii 
descrise pentru a ajuta cititorului la identificare și a facilita parcurgerea manualului. 

 

1.3. PĂSTRAREA MANUALULUI 
Manualul trebuie să fie păstrat cu grijă și trebuie să însoțească mașina în toate etapele parcurse de 
maşină în cursul duratei sale de viaţă pe perioada deţinerii sale. Manualul trebuie manipulat cu grijă, cu 
mâinile curate și nu trebuie să fie așezat pe suprafețe murdare. Nu trebuie îndepărtate, rupte sau 
modificate arbitrar secţiunile manualului  
Manualul trebuie să fie depozitat într-un loc uscat și / sau în apropierea mașinii la care se referă. 
Producătorul, la cererea utilizatorului, îi poate oferi mai multe exemplare ale manualului. 

 



MAN     MANUAL DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE 

WZ-D 5 

 

 

1.4. ACTUALIZAREA MANUALULUI 
Informațiile, descrierile și ilustrațiile din acest manual reflectă starea mașinii în momentul 
comercializării. 
Fabricantul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment aparatul din motive tehnice sau 
comerciale. Aceste modificări nu obligă producătorul să intervină pe vehiculele comerciale vândute 
până în acel moment și nici să considere acest manual o publicație inadecvată. 
Eventualele adăugări pe care producătorul le consideră necesare în viitor trebuie să fie păstrate 
împreună cu manualul și considerate o parte integrantă a acestuia. 
Este responsabilitatea utilizatorului să înlocuiască în toate exemplarele vechile capitole, pagina 
inițială și tabelul cu cele noi, urmând instrucțiunile care vin împreună cu documentația actualizată. 
Producătorul este responsabil pentru descrierile în limba italiană; traducerile nu pot fi complet 
verificate, deci dacă există o neconcordanță trebuie să acordați prioritate versiunii italiene și, în cele 
din urmă, să contactați biroul comercial care va edita textul. 

 
1.5. GLOSAR ŞI PICTOGRAME  

Această secțiune enumeră acei termeni care nu sunt uzuali sau au un înțeles diferit față de folosirea 
obișnuită. De asemenea, include abrevierile utilizate în manual și semnificația pictogramelor care 
ajută la identificarea Operatorului și a stării mașinii. Prin utilizarea lor este posibil să se ofere rapid și 
într-un mod neechivoc toate informațiile necesare pentru utilizarea corectă și în siguranță a mașinii. 

 
1.5.1. GLOSAR 

Următoarele cuvinte definesc termenii principali utilizați în manual. Este recomandat să le citiți cu 
atenție înainte de a utiliza manualul. 

 
• OPERATOR: Persoana responsabilă cu configurarea, funcționarea, reglarea, întreținerea, 
curățarea, fixarea și transportul mașinii; 
• PERICOL: o sursă potențială de vătămare sau deteriorare a sănătății; 
• ZONĂ PERICULOASĂ: orice zonă din interiorul și / sau în apropierea mașinii în care o persoană 
expusă este supusă unui risc pentru sănătatea sau siguranța acesteia; 
• SITUAŢIE PERICULOASĂ: orice situație în care Operatorul este supus uneia sau mai multor pericole; 
• RISC: combinația dintre probabilitatea și gradul de răniri sau daune aduse sănătății care pot apărea 
într-o situație periculoasă; 
• PROTECŢIE: măsuri de siguranță care constau în utilizarea unor dispozitive tehnice specifice 
(Apărătoarele și dispozitivele de siguranță) pentru a proteja Operatorii de pericole; 
• APĂRĂTOARE: o piesă a mașinii utilizată în mod specific pentru a proteja persoanele cu o barieră 
fizică; în funcție de construcția sa se poate numi căști, capac, ecran, ușă, gard, perete despărţitor, 
etc.; 
• PERSOANĂ EXPUSĂ: orice persoană care este integral sau parțial într-o zonă periculoasă; 
• UTILIZATOR: Utilizatorul este persoana, organizația sau Compania care a cumpărat sau închiriat 
mașina și dorește să o folosească în scopurile prevăzute; 
• PERSONAL CALIFICAT: înseamnă persoanele special instruite și autorizate să efectueze lucrări de 
întreținere sau de fixare care necesită cunoașterea mașinii, funcționarea acesteia, garanțiile, 
modalitățile de intervenție. Ele sunt, de asemenea, capabile să recunoască pericolele mașinilor și să 
le evite; 
• PERSONAL INSTRUIT: Operatori care au fost informați și educați cu privire la sarcinile și pericolele 
aferente; 
• RISC REZIDUAL: risc care nu este posibil să fie eliminat sau suficient de redus prin planificare și 
împotriva căruia protecția nu este (nu este complet) eficientă; 
• CENTRU DE SERVICE AUTORIZAT: Centrul de service autorizat este structura legal autorizată de 
către companie. Centrul dispune de personal calificat și instruit pentru realizarea tuturor operațiunilor, 
chiar complexe, de asistență, întreținere și fixare necesare pentru menținerea mașinii în ordine 
perfectă. 
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1.5.2 PICTOGRAME 
 

 Descrierile precedate de acest simbol conțin 
informații / prescripții foarte importante, în special în 
ceea ce privește siguranța. 
Nerespectarea informațiilor poate duce la: 
- riscuri pentru siguranța Operatorilor; 
- pierderea garanției contractuale; 
- eliberarea producătorului de răspundere. 

 
În Tabelul 1 se prezintă EIP  (Echipamentul Individual de Protecţie) care trebuie folosit în timpul fazelor de 
viață ale mașinii (în fiecare fază există obligația de a utiliza și / sau de a pune la dispoziție EIP). 
Identificarea și alegerea tipului adecvat și adecvat de EIP este responsabilitatea clientului. 

 
 
 
 
 

Faza 

Îmbrăcăminte de 
protecţie 

 

 

Încălţăminte de 
siguranţă 

 

 

Mănuşi 
 
 

 

Ochelari 
 
 

 

Protecţii 
pentru urechi 

 

 

Mască 
 
 

 

Cască 
 
 

 

Transport 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Deplasare 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Despachetare 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Asamblare 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Folosire normală 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Reglare 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Curăţare 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Întreţinere 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Demontare 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Casare  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tabelul 1 

= nu se prevede EIP = se prevede EIP = EIP  la dispoziţie sau de folosit dacă este necesar  
 

EIP-ul folosit trebuie să poarte marcajul CE  şi îndeplineşte cerinţele Directivei (EU) 2016/425 a 
Parlamentului şi Consiliului European din  9 martie 2016. 
Descrierea fazelor de viaţă ale maşinii (cuprinse în Tabelul 1) este prezentată mai jos: 
• Transport: constă în transferul mașinii de la un loc la altul cu un mijloc adecvat de transport. 
• Deplasare: transferul mașinii de la și pe mijlocul de transport utilizat. 
• Despachetare: constă în îndepărtarea tuturor materialelor utilizate pentru ambalarea mașinii. 
• Asamblare: toate operațiunile de asamblare care pregătesc instalarea mașinii. 
• Folosire normală: utilizarea pentru care mașina este destinată (sau care este considerată uzuală) în 
legătură cu planificarea, construcția și funcția acesteia. 
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• Reglare: ajustarea, configurarea și calibrarea tuturor dispozitivelor care trebuie adaptate la starea 
de funcționare așteptată normal. 
• Curăţare: constă în îndepărtarea prafului, a uleiului și a reziduurilor de lucru care ar putea 
compromite funcționarea corectă a mașinii și sănătatea / siguranța Operatorului. 
• Întreţinere: constă în inspecția periodică a pieselor de mașină care se pot uza sau trebuie înlocuite. 
• Demontare: constă în dezasamblarea completă sau parțială a mașinilor pentru orice motiv. 
• Casare: constă în eliminarea finală a tuturor pieselor mașinii care rezultă din dezmembrarea 
definitivă. În acest mod este posibil să se permită eventuala reciclare sau colectarea separată a 
constituenților în conformitate cu procedurile stabilite prin reglementările în vigoare. 

 
AVERTIZARE:  
Este interzisă purtarea mănușilor de protecție care riscă să se agaţe 
în piesele mobile ale mașinii. 

 
 

1.6. RESPONSABILITATE 
 
Compania îşi declină orice responsabilitate directă și indirectă în următoarele cazuri: 

- Utilizarea necorespunzătoare a mașinii pentru activități nepreconizate; 
- Utilizarea maşinii de către un Operator neautorizat sau necalificat; 
- deficiențe serioase în întreținerea planificată; 
- modificări sau intervenții neautorizate; 
- utilizarea pieselor de schimb nespecifice sau neoriginale; 
- nerespectarea totală sau parțială a instrucțiunilor din manual; 
- nerespectarea normelor de siguranță ale manualului; 
- neaplicarea reglementărilor privind siguranța, igiena locului de muncă și sănătatea. 
- evenimente excepționale imprevizibile. 

 
Mașina este destinată utilizării profesionale și ne-generalizate. Prin urmare, utilizarea sa trebuie să fie 
încredinţată persoanelor calificate care: 

- au atins vârsta legală; 
- sunt calificate din punct de vedere fizic și psihic pentru a face față unor lucrări tehnice dificile; 
- au fost instruite în mod corespunzător cu privire la utilizarea și întreținerea mașinii; 
- au fost considerate calificate pentru a lucra de către Angajator; 
- sunt capabili să înțeleagă și să interpreteze manualul operatorului și instrucțiunile de siguranță; 
- ştiu cum să activeze procedurile de urgență; 
- sunt capabile să activeze tipul specific de echipament; 
- cunosc reguli specifice; 
- au înțeles procedurile de operare definite de producător; 
- operatorul este responsabil pentru examinarea mașinii de lucru, înlocuirea și fixarea pieselor 
supuse uzurii care ar putea cauza pagube; 
- clientul trebuie să instruiască lucrătorii cu privire la riscurile de accidente, dispozitivele 
amenajate pentru siguranța și sănătatea operatorului, riscurile legate de expunerea la zgomot și 
regulile generale de prevenire a accidentelor prevăzute de directivele internaționale și de normele 
țara la care este trimis mașina. 
- mașina trebuie utilizată numai de către operatori calificați care trebuie să respecte cu strictețe 
instrucțiunile tehnice și de prevenire a accidentelor; 
- pictogramele specifice au fost puse în mașină, iar operatorul trebuie să se asigure că acestea 
sunt păstrate în stare perfectă și sunt înlocuite atunci când sunt ilizibile conform cerințelor 
reglementărilor CE; 
- este responsabilitatea utilizatorului să verifice dacă mașina este utilizată numai în condiții de 
siguranță optime pentru oameni, animale și obiecte;  
- orice modificare arbitrară a utilajului exonerează producătorul de orice responsabilitate pentru 
daunele aduse obiectelor sau rănirea operatorilor sau terților; 



MAN     MANUAL DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE 

WZ-D 8 

 

 

 
Compania de producție îşi declină orice responsabilitate pentru eventualele inexactități ale 
manualului, datorate greșelilor de imprimare, traducere sau transcriere. Posibilele adăugări la 
manualul pe care producătorul îl consideră necesar pentru a le trimite clientului trebuie să fie păstrate 
împreună cu manualul și considerate parte integrantă a acestuia. 

 

1.7. GARANŢIE 
Garanția împotriva oricărui defect de materiale este valabilă timp de un an de la data livrării mașinii. 
Verificați la livrare ca mașina să nu fi fost deteriorată în timpul transportului și că accesoriile sunt 
integrate și complete. 
ORICE RECLAMAŢII TREBUIE SĂ FIE FĂCUTE ÎN SCRIS, ÎN TERMEN DE 8 ZILE DE LA 
RECEPŢIE LA SEDIUL CONCESIONARULUI.   
Cumpărătorul își poate exercita drepturile de garanție numai atunci când a respectat condițiile de 
garanție care pot fi găsite în contractul de furnizare. 
Garanția se limitează la repararea sau înlocuirea piesei defecte, rănirile aduse persoanelor sau 
deteriorarea obiectelor nu sunt incluse. Comercianții cu amănuntul și utilizatorii nu au dreptul la nici o 
despăgubire din partea producătorului pentru nici un fel de daune (costuri pentru muncă, transport, 
locuri de muncă defecte, incidente directe sau indirecte, fără profit pe recolte etc.). 

 
1.7.1. ANULAREA GARANŢIEI  

Pe lângă ceea ce este scris în contractul de furnizare, garanția se anulează în situaţiile de mai jos: 
- în cazul depășirii limitelor menționate în tabelul cu datele tehnice; 
- În cazul în care instrucțiunile descrise în acest manual nu au fost respectate cu atenție; 
- În caz de utilizare greșită, întreținere defectuoasă sau alte greșeli comise de client; 
- În cazul modificărilor fără autorizarea scrisă a producătorului și în cazul în care nu este original 
utilizarea pieselor de schimb; 
- utilizarea pieselor de schimb neautorizate de către producător anulează orice garanție și 
eliberează producătorul sau comerciantul cu amănuntul de orice răspundere din cauza unor 
defecțiuni sau incidente. 

 
Cu toate acestea, compania de producție este disponibilă să asigure o prezență tehnică imediată 
și precisă și tot ceea ce poate fi necesar pentru o funcționare mai bună și o performanță maximă 
a echipamentului. 
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2. INFORMAŢII GENERALE  
2.1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE FABRICANTULUI   

FABRICANT 
WIZARD S.r.l. 

 
SEDIUL SOCIAL 

Via delle Industrie 19 - 33098 
Valvasone Arzene (PN) – ITALIA 

 
CONTACTE 

Tel.: 0039 0434 871461 
Fax.: 0039 0434 870351 
e-mail: info@wizardagroind.eu 

 
 

2.2. DATELE DE IDENTIFICARE ŞI PLĂCUŢA DE IDENTIFICARE A MAŞINII  
MODELUL 

WZ-Dxx 
 

NUMĂRUL DE SERIE 
WZ-Dxx-xxxxx-xx 

 
SERIA 

xxxxx 
 

MASA 
xx Kg 

 
ANUL FABRICAŢIEI 

20xx 
 

Figura 1 
 

Fiecare mașină este echipată cu o plăcuță de identificare (Figura 1), care conține următoarele date: 
1) marcajul CE; 
2) marcajul și adresa producătorului; 
3) modelul mașinii; 
4) numărul de serie al mașinii; 
5) seria mașinii; 
6) masa totală în kg; 
7) anul fabricației. 
 
Se recomandă înscrierea în următoarea înmatriculare a datei achiziției (8) și a numelui Concesionarului 
(9). 

mailto:info@wizardagroind.eu
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8)    
9)    
Aceste date trebuie să fie citate pentru orice necesitate de reparaţie sau înlocuire. 

 
AVERTIZARE 

Nu îndepărtați, nu rupeţi şi nu faceți ilizibil marcajul "CE" al mașinii. 
Menţionaţi datele conținute în marcajul "CE" pentru 
eventualele relații cu producătorul (de exemplu: 
pentru a solicita piese de schimb etc.). 
La casarea maşinii marcajul “CE” trebuie distrus. 

 

Poziția plăcuţei pe mașină poate varia de la o mașină la alta. 
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Tracanelli Gastone 

 
2.3. DECLARAŢII 

 
 
 

WIZARD S.r.l. 
Compania 

 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE  
(Anexa II LA DIR. 2006/42/EC) 

FABRICANTUL 

Via delle Industrie 19 33098 PN 
Adresa Cod poştal Provincia 

Valvasone Arzene ITALIA 
Localitatea Statul 

DECLARĂ FAPTUL CĂ MAŞINA 
MAŞINĂ DE PLANTAT PNEUMATICĂ WZ-Dxx 
Mașina Modelul 

 
WZ-Dxx-xxxxx-xx 20xx 
Numărul de serie  Anul fabricaţiei 

Maşină de plantat pneumatică pentru motocultivator xxx 
Denumirea comercială Seria 

 

Plantare 
 

Utilizare preconizată 
 

ESTE ÎN DEPLINĂ CONFORMITATE CU  
 

Directiva 2006/42/CE a Parlamentului şi Consiliului European din 17 mai 2006 referitoare la maşini şi de modificare a 
Directivei 95/16/CE. 

 
 

Referinţe la standarde armonizate  
UNI EN ISO 4254-1:2015 Maşini agricole – Siguranţă – Partea 1: Cerinţe generale  
UNI EN 14018:2010 Maşini agricole şi forestiere – Maşini de plantat - Siguranţă. 

 
Referinţe la specificaţii tehnice  
UNI EN ISO 11684:1995 Tractoare, maşini agricole şi forestiere, echipamente electrice pentru gazon şi grădină – Marcaje de 
siguranţă şi pictograme de pericol – Principii generale 

 

ŞI AUTORIZEAZĂ ELABORAREA DOSARULUI TEHNIC ÎN NUMELE SĂU 

Tullio Fiorido 
Numele  

Via delle Industrie 19 33098 PN 
Adresa 

 
Valvasone Arzene 

Cod poştal 
 

Italia 

Provincia 

Localitatea Statul  

 
 

Valvasone, la data de 18/01/2019 Reprezentant legal 
Tullio Fiorido 

 
 
 
 
 

Tehnician responsabil cu Certificarea: 
 
 

1. Această Declarație de Conformitate se eliberează sub răspunderea exclusivă a Producătorului. 
2. Obiectul declarației de mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene. 
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RESTRICŢII DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE  
 
Mașina poate fi pusă în funcțiune numai dacă este instalată corect, este întreținută și utilizată în 
conformitate cu destinația sa. Este interzisă utilizarea mașinii dacă aceasta a fost supusă unor 
modificări structurale sau unor integrări ale altor componente care nu sunt preconizate  de întreținerea 
obișnuită și extraordinară. 
Întreținerea nu trebuie declarată din nou în conformitate cu cerințele Directivei 2006/42 / CE și cu alte 
directive de referință și reglementări în vigoare. 
 

Data 18/01/2019 
Fabricant 
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2.4. REGULI DE SIGURANŢĂ ŞI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR  
Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza 
maşina de plantat, în caz de orice îndoială, contactați 
tehnicienii Concesionarului. Compania declină orice 
responsabilitate, obiectivă sau subiectivă, pentru 
nerespectarea reglementărilor privind siguranța și 
prevenirea accidentelor menționate mai jos. 

 
Producătorul s-a dedicat proiectării unei mașini în mod intrinsec SIGURE în măsură cât mai mare. 
Producătorul a dotat maşina cu toate protecțiile și dispozitivele de siguranță considerate necesare, 
împreună cu informațiile pentru o utilizare sigură și corectă. 
Utilizatorul poate adăuga la informațiile furnizate de producător instrucțiuni de lucru suplimentare care 
nu trebuie să fie în contradicție cu ceea ce este scris în acest manual pentru a contribui la o utilizare 
sigură a mașinii. 

 
Atunci când este necesar în manual, recomandările suplimentare privind măsurile preventive, 
echipamentul individual de protecție, informațiile pentru a anticipa greșelile umane și interdicțiile 
legate de comportamentele interzise și așteptate în mod rezonabil vor fi specificate de Utilizator. 

 
IMPORTANT 

Producătorul se consideră absolvit de orice răspundere 
pentru vătămările şi deteriorările cauzate de mașină 
persoanelor, animalelor sau obiectelor în cazurile de mai 
jos: 
-  utilizarea aparatului de către personal necalificat corespunzător; 
- utilizarea necorespunzătoare a mașinii; 
- configurarea incorectă a mașinii; 
- lipsa întreținerii preconizate; 
- modificări sau intervenții neautorizate; 
- utilizarea pieselor de schimb nespecifice sau neoriginale; 
- nerespectarea totală sau parțială a instrucțiunilor 
de utilizare; 
- utilizarea cu încălcarea reglementărilor naționale specifice; 
- calamități și evenimente extraordinare. 

2.4.1. REGULI GENERALE 
1) Folosiți echipamente individuale de protecţie adecvate în timpul utilizării, întreținerii, fixării, 
deplasării, transportului sau depozitării mașinii. 
2) Orice lucrări de întreținere, ajustare și curățare a utilajului trebuie efectuate cu mașina la sol (în 
condiții de echilibru) și cu motorul oprit. 
3) Dacă se lucrează în timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă, trebuie utilizat un sistem de 
iluminare adecvat. 
4) Mașina trebuie utilizată numai de către un Operator. O utilizare diferită de cea sugerată este 
considerată necorespunzătoare. 
5) Aveți grijă la simbolurile de pericol prezentate în acest manual și de pe maşina de plantat. 
6) Etichetele cu instrucțiuni de pe mașină oferă recomandări adecvate pentru a evita vătămările 
corporale. 
7) Urmați instrucțiunile de siguranță și de prevenire a accidentelor. 
8) Nu atingeți absolut niciodată componentele mașinii în mişcare 
9) Intervențiile și reglajele maşinii trebuie efectuate cu motorul oprit. 
10) Este interzis transportul persoanelor sau al animalelor pe maşină. 
11) Verificați integritatea perfectă a tuturor transporturilor și utilizați protecţii înainte de a porni 
maşina. 
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12) Asigurați-vă că oamenii, copiii sau animalele de companie nu se află în proximitatea mașinii 
înainte de a o porni și asigurați-vă că aveți o vizibilitate perfectă. 
13) Folosiți îmbrăcăminte adecvată. Evitați purtarea de podoabe sau elemente de îmbrăcăminte cu tiv 
care se pot prinde în piesele rotative sau în mișcare. 
14) Înainte de a utiliza mașina, asigurați-vă că toate dispozitivele de siguranță funcționează perfect și că 
sunt plasate corect; înlocuiți-le în caz de defecțiuni sau avarii. Mașina trebuie înlocuită imediat în caz de 
deteriorare evidentă. 
15) Familiarizați-vă cu dispozitivele maşinii și funcțiile acestora înainte de a porni aparatul. 
16) Începeți să utilizați maşina numai dacă toate dispozitivele de siguranță sunt intacte, instalate și în 
poziția de securitate. 
17) Este absolut interzis să rămâneți în zona în care mașina funcționează, unde există componente în 
mișcare. 
18) Este absolut interzisă utilizarea mașinii fără protecții și capace pentru recipiente. 
19) În timpul utilizării, maşina ar putea emite praf. Utilizați sisteme adecvate de protecție la respirație, 
cum ar fi măștile împotriva prafului sau măștile de filtrare. 
20) Verificați dacă maşina nu a fost deteriorată în timpul transportului și, dacă este cazul, contactați 
imediat Compania fabricantă. 
21) Păstrați mașina curată şi liberă de obiecte străine (fragmente, unelte sau obiecte diferite) care ar 
putea cauza pagube atât operatorului, cât și operatorului. 
22) Înainte de pornirea maşinii, verificați dacă acesta este corect instalat și reglat; verificați dacă mașina 
este în ordine perfectă și că toți membrii supuși uzurii și deteriorării sunt eficienți. 
23) Lucrați întotdeauna în condiții de vizibilitate perfectă. 
24) Toate operațiunile trebuie efectuate de personal instruit, dotat cu mănuși de protecție, într-un loc 
curat și fără praf. 
 
2.4.2 ÎNTREŢINERE ÎN DEPLINĂ SIGURANŢĂ 

În timpul operațiunilor de lucru și de întreținere, utilizați echipamentul individual de protecție adecvat: 
1) Verificați periodic fitingurile, șuruburile și piulițele fluture și, eventual, strângeți-le. 
2) Piesele de schimb trebuie să corespundă cerințelor producătorului. Folosiți doar piese de schimb 
originale. 
3) Piesele uzate sau defecte trebuie înlocuite imediat. Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate 
pentru daunele care ar putea rezulta în urma unui accident. 
4) Verificarea trebuie făcută de o persoană calificată și trebuie să fie funcțională și vizuală pentru a 
asigura siguranța mașinii. 
5) Verificați dacă structurile portante nu prezintă fisuri, rupere, deteriorări, flambaj, coroziune, uzură sau 
modificări în ceea ce privește caracteristicile originale. 
6) Verificați toate piesele mecanice; 
7) Realizaţi verificarea funcțională a mașinii; 
8) Verificați starea maşinii. 
Rezultatele acestor verificări trebuie să fie raportate într-o formă relevantă. 

  
AVERTIZARE 

Dacă se constată o anomalie, trebuie eliminată înainte 
de a porni din nou maşina. Specialistul care verifică 
mașina trebuie să declare în formular modificarea 
apărută, acordând în acest fel aprobarea de a folosi 
mașina. 

 

Dacă persoana care verifică aparatul găsește orice fisură sau anomalie, trebuie să informeze imediat 
producătorul. 
Scoateţi mașina din starea de funcţionare dacă apare o anomalie de lucru și apoi efectuați controlul și / 
sau reparaţiile potrivite. Asigurați-vă că în piesele mașinii nu există obiecte care ar putea compromite 
funcția. 
După verificarea intervenției, nu există obiecte în piesele mobile ale mașinii. Cu toate acestea, pentru a 
asigura siguranța maximă în mișcarea mașinii, sunt interzise următoarele acţiuni: 

- Forţarea oricărei piese a mașinii; 
- Lăsarea pieselor mobile nesupravegheate; 
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- Folosirea maşinii în stare de funcționare, dar care nu funcţionează perfect; 
- Modificarea maşinii pentru a schimba utilizarea specificată inițial, fără ca producătorul să autorizeze  
explicit acest lucru sau fără asumarea întregii responsabilități impuse de Directiva privind mașinile 
2006/42 / CE; 
- Manipularea pieselor mobile prin operaţiuni manuale în caz de pană de curent. 

 
2.4.2. ETICHETE INDICATIVE ŞI DE SIGURANŢĂ  
Etichetele descrise pot fi găsite pe mașină (imaginea 2). Păstrați-le curate și înlocuiți-le dacă sunt 
desprinse sau ilizibile. Citiți cu atenție elementele din conţinutul lor și memorați semnificația 
acestora. 

 
1) Înainte de începe lucrul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni; 
2) Înainte de efectuarea operațiunilor de întreținere, opriți mașina și consultați manualul de 
instrucțiuni. 
3) Pericol! Piese în mişcare. Păstraţi distanţa faţă de piesele în mișcare. 
4) Echipați-vă cu haine care nu riscă provoace accidente. 

 

 
Figura 2 
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3. DESCRIEREA MAŞINII 
3.1. FUNCŢIONARE 

Mașina WZ-D20 / D30 / D40 este un mașină de plantat pneumatică de precizie pentru tractoare mici, 
destinată următoarelor culturi: porumb, sfeclă, boabe de soia, floarea soarelui, rapiță, sorg, fasole, 
bumbac, arahide, fenicul, roşii etc. 
Maşina de plantat este fabricată în trei tipuri diferite: 

- WZ-D20: maşină pneumatică de plantat pe două rânduri pentru tractoare mici; 
- WZ- D30: maşină pneumatică de plantat pe trei rânduri pentru tractoare mici; 
- WZ- D40: maşină pneumatică de plantat pe patru rânduri pentru tractoare mici. 

 
Semințele sunt distribuite în brazdă în sol prin intermediul unui dispozitiv de deschidere a sabotului. 
Cantitatea de semințe de distribuit este reglată printr-o cutie de transmisie și transmisia de antrenare 
a roților. 
Această maşină de plantat poate funcționa manual cu un sistem autopropulsat sau trasă de animale. 
A fost construită pentru a funcționa în aer liber, astfel încât performanțele sale nu sunt condiționate 
de agenții atmosferici. 

 
AVERTIZARE 

 Maşina este adecvată numai pentru utilizarea indicată. Orice 
altă utilizare diferită de cea descrisă în acest manual poate să 
o deterioreze și să provoace probleme serioase utilizatorului. 
Maşina de plantat trebuie utilizată numai de către personalul 
calificat al Clientului. Utilizatorul trebuie să poarte echipament 
individual  de protecție adecvat (încălțăminte de protecție, 
mănuși și mănuși etc.). 
Maşina de plantat este utilizată numai pentru uz profesional și 
trebuie utilizată doar de personal instruit în prealabil, calificat 
și autorizat. 

 
Utilizarea corectă constă în: 

- manevrarea maşinii de plantat numai de către Operator; 
- respectarea tuturor instrucţiunilor din manual; 
- realizarea inspecţiilor şi operațiunilor de întreţinere descrise în manual; 
- folosirea în exclusivitate a pieselor de schimb originale WIZARD. 

 
3.1.1. PRECAUŢII DE UTILIZARE 

Principalele precauţii inutilizarea maşinii de plantat sunt următoarele: 
- asigurați-vă că pe teren nu există pietre sau roci de mari dimensiuni; 
- asigurați-vă că pe teren nu există fragmente de rădăcini de copaci; 
- asigurați-vă că pe teren nu există elemente metalice de nici un fel, cum ar fi plase de sârmă, 
cabluri, frânghii, tuburi etc. 

Funcționarea normală a maşinii de plantat depinde de utilizarea corectă și de întreținerea 
corespunzătoare. Prin urmare, este recomandabil să respectați cu strictețe ceea ce este scris în 
acest manual pentru a preveni orice inconvenient care ar putea afecta funcționarea și durata sa de 
viaţă corectă. De asemenea, este important să urmați ceea ce este descris în acest manual, 
deoarece Compania de producție își declină orice responsabilitate din cauza neglijenței și 
nerespectării acestor indicații. 
Compania de producție este disponibilă pentru a asigura o asistență tehnică imediată și exactă și tot 
ceea ce poate fi necesar pentru o funcționare mai bună și o performanță maximă a maşinii. 
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3.2. CARACTERISTICI STRUCTURALE 
Maşina de plantat este formată din: 
1) Unitate de măsurare a cantităţii însămânţate; 
2) Buncăr de alimentare cu seminţe; 
3) Ventilator de vid; 
4) Roată de comprimare a seminţelor; 
5) Roată frontală de pregătire a solului; 
6) Dispozitiv de reglare a distanţei de însămânţare; 
7) Dispozitiv de deschidere a sabotului; 

 
 

Figura 3 
 
 

Mai jos sunt prezentate datele referitoare la maşinile de plantat WZ-D20/ D30/ D40. 
 

MODEL Fişier nr Masă Capacitate Dimensiuni (mm) 
 Seminţe 

 (Kg) (litri) l x L x H 

WZ-D20 2x75 90 5 1000 x 1400 x 750 

WZ-D30 
 

WZ-D30 

3x45 
 

3x75 

110 
 

133 

 
5 

1200 x 1400 x 750 
 
1750 x 1400 x 750 

WZ-D40 
 

WZ-D40 

4x45 
 

4x75 

110 
 

133 

 
5 

1600 x 1400 x 750 
 
2500 x 1400 x 750 

 
Datele tehnice nu vor fi obligatorii pentru WIZARD, care își rezervă dreptul de a le modifica fără  
notificare prealabilă. 
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3.2.1 NIVELURI DE ZGOMOT 

Singurul zgomot emis de maşina de plantat autopropulsată WZ-D provine de la motor și ventilator. 
Zgomotul a fost măsurat și valoarea presiunii acustice continue este mai mare decât 
 80 db (A). 

 
 
 

AVERTIZARE 
Când limita de 80 dB (A) este depășită, este 
obligatoriu ca Operatorul sau oricine se apropie de 
maşina de plantat în timpul funcționării să utilizeze 
protecția adecvată pentru urechi, cum ar fi, de 
exemplu, ochelarii de protecție, petice din material 
textil de acoperit urechile, dopurile de urechi etc. 

 
 

3.3 DEPLASARE ŞI TRANSPORT 
 
Acordați o atenție maximă siguranței în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare. 
Greutatea maşinii de plantat este de peste 65 kg ; de aceea când o ridicaţi trebuie să luaţi toate 
măsurile de siguranță necesare. Nu uitaţi că atunci când ridicați greutăți care depășesc 30 kg, sunt 
necesari mai mulți operatori. 
În timpul etapelor de încărcare și descărcare a maşinii, Operatorul trebuie să folosească echipament 
individual de protecție adecvat (mănuși, salopetă, cască etc.). Această operație, din cauza pericolului 
său, trebuie realizată de personal instruit și responsabil. 
În situația în care maşina de plantat este transportată pe camionete, camioane sau alte astfel de 
vehicule, maşina trebuie fixată şi blocată pe loc prin ancorarea prin cablu. 

 
 
 
 

AVERTIZARE 
Clientul trebuie să aplice prevederile Directivelor 
Comunitare CEE 391/89 și 269/90 cu modificările 
ulterioare privind riscul transportului manual de 
sarcini de către Operatori în timpul operațiunilor de 
încărcare și descărcare. 

 
Greutatea maşinii de plantat este indicată pe plăcuța de identificare (Fig. 1). 

 
 

AVERTIZARE 
-  Materialele de ambalare (paleți, cutii de carton, etc.) 

trebuie evacuate de către companiile autorizate 
conform reglementărilor în vigoare. 

- Pentru ridicarea pieselor maşinii este interzisă 
agăţarea prin piesele în mişcare sau din material mai 
slab, cum ar fi piesele turnate,  buncărul, etc. 

- Este interzisă staţionarea sub sarcini suspendate, 
personalul neautorizat nu are voie să intre în zonele 
de lucru și este obligatoriu ca operatorii să poarte 
salopete, încălțăminte de protecție, mănuși și  cască. 
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3.4 CONDUCEREA PE DRUMURILE PUBLICE 
 
 

Dacă este necesar să conduceți pe un drum public, 
este obligatoriu să respectați cu strictețe Legea 
Circulaţiei acordând o atenție deosebită vitezei. 
Când conduceți pe drumurile publice, este esențial 
să respectați codul de conducere al țării care 
locuiește. 
Orice accesoriu utilizat pentru transport trebuie să 
fie dotat cu semnale specifice și protecții adecvate. 

 
 

• Înainte de a începe să conduceți, instalați lămpile opționale. 
• Este obligatorie echiparea maşinii cu o lumină intermitentă galbenă sau portocalie. 
• Înainte de a începe să conduceți pe un drum public de pe o suprafață nepavată sau murdară, 
este necesar să curățați cu atenție roțile tractorului de noroi. 
• Când conduceți pe un drum public, mașina trebuie să fie în poziția de transport și priza de 
alimentare a tractorul trebuie să fie deconectată. 
• Greutatea mașinii modifică stabilitatea combinaţiei tractor-semănătoare, influențând capacitatea 
de menţinere a direcție și capacitatea de virare, deci este important să vă deplasaţi cu viteză 
moderată. 
• În mod special, amintiți-vă întotdeauna că arborele frontal trebuie să fie întotdeauna încărcat cu o 
greutate egală cu 20% din combinația tractoare-semănătoare. 
• Este foarte important să vă amintiţi faptul că capacitatea de a menţine direcţia pe drumul puvlic şi 
capacitatea de virare şi frânare pot fi influențate, chiar în mare măsură, de prezența oricărui 
echipament sau oricărei sarcini transportate. 
• În curbe, trebuie acordată o atenție deosebită forței centrifuge pe mașină, cu sau fără 
echipamentul purtat, în special pe drumurile sau terenurile înclinate. 
• Toate transporturile pe drumurile publice trebuie făcute cu rezervoare goale și cu vitez maximă 
de 25 km / h. 
• Atunci când maşina sau alte sarcini obstrucționează vizibilitatea dispunerilor sau semnalelor de 
iluminare, acestea trebuie reproduse corect pe echipament, așa cum este reglementat de Legea 
Circulaţiei din ţara de reşedinţă. 
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4. UTILIZAREA MAŞINII 
Pentru a obține performanțe mai bune ale maşinii, urmați cu atenție instrucțiunile de mai jos. 

4.1 FOLOSIREA MAŞINII 
 
 

 Înainte de a utiliza mașina, este necesar să vă 
familiarizați cu comenzile și abilitățile sale de operare. 

 
 

Înainte de coborârea de pe tractor și înainte de fiecare operațiune de întreținere și reglare, acționați 
frâna de mână, opriți motorul, scoateți cheia de contact din tabloul de bord și așteptați să se oprească 
toate elementele mobile. 
Siguranța operatorului și a persoanelor prezente în jurul mașinii depinde de capacitatea de judecată și 
de precauție în utilizarea mașinii. Prin urmare, este necesar să cunoaștem bine poziția și funcțiile tuturor 
comenzilor). 

Mașina trebuie să fie întotdeauna în stare de funcționare perfectă și trebuie reparată prin numai prin 
înlocuirea cu piese de schimb originale. 

4.2 CUPLAREA MAŞINII  
 

Mașina trebuie cuplată la tractor cu PTO (dipozitiv de antrenare şi avans) la 500 rot / min, cu greutate și 
putere adecvată, în conformitate cu cerințele impuse în țara în care se folosește utilajul. 

 
 

 În timpul fazelor de utilizare, reglare, întreținere, 
reparație sau deplasare, operatorul trebuie să 
utilizeze echipament individual de protecție 
adecvat (EIP). 

 
 

 
 
 

Pentru cuplarea tractorului la mașină, operatorul trebuie să deplaseze tractorul cu treapta de mers înapoi 
până când ajunge la cuplajele de pe mașină cu dispozitivele de ridicare din spate. 
• Acționați frâna de mână a tractorului, opriți motorul, scoateți cheia din contact și trageți în jos. 

• Introduceți balamalele și dopurile aferente / blocurile de siguranță. 
• Conectați cel de-al treilea punct (dispozitiv de strângere) al mașinii la tractor, ridicați mașina până când 

alimentarea mașinii și a tractorului se află la aceeași înălțime și înregistrați dispozitivul de strângere prin 
aducerea mașinii în poziție orizontală / ușor înclinată (fig.4 ), verificați dacă pivotul este la jumătatea 
distanței de buton (pic.4.1). 
• Blocați barele de ridicare ale tractoarelor, pentru a evita oscilația laterală a mașinii, deoarece 
aceasta compromite stabilitatea transversală a ansamblujlui. 
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Figura  4 

 
• Se poate întâmpla ca roțile de compresie să nu fie aliniate la osie cu traseul rămas de pe discurile 
sau cuţitele plugului și prin urmare nu se comprimă bine. Acest lucru se datorează faptului că mașina 
de plantare NU este bine reglată pe racordurile de ridicare. Este necesar să le reglaţi fără a le fixa într-
un mod rigid, lăsând câteva milimetri de spațiu. Mașina de însămânțare trebuie să fie conectată așa 
cum se arată. 

 

 

 
Figura 4.1 
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4.3 ASAMBLAREA ARBORELUI CARDANIC 
 
 

Înainte de a utiliza transmisia cardanică citiți cu atenție 
normele de utilizare anexate. Mașina de plantare asigură 
utilizarea transmisiilor cardanice certificate CE. 
Este interzisă utilizarea transmisiilor cardanice 
necertificate. 
Nerespectarea acestei norme anulează automat 
certificatul de siguranță a mașinii de plantare. Accidentele 
cauzate de prinderea și agăţarea în unități de transmisie 
poate provoca consecințe grave și muritoare și se 
datorează faptului că nu se respectă protecția acestor 
unități și utilizarea de haine fluturabile care pot fi prinse 
de componentele în mișcare. Arborii cardanici trebuie să 
fie echipați cu pictograme de siguranță. 

 
 
 

 
 
 
 
 

• Arborele cardanic trebuie fixat corect la P.D.P, respectând direcția de asamblare indicată pe acesta și 
fixând lanțurile pentru a evita rotirea protecției. 
• Înainte de a introduce dispozitivul PTO, asigurați-vă că nu există persoane sau animale în zona de 
operare și că regimul ales corespunde celui permis. Nu depășiți niciodată valoarea maximă prevăzută. 
• Introduceți arborele cardanic pe axul canelat al mașinii de însămânțare prin care țineți fișa de 
siguranță, eliberați ștecherul de siguranță și trageți-o cu cardanul până când bujia se angajează făcând 
un sunet "clack" pe scaunul său. Dacă eliberarea ștecărului nu este percepută, repetați procedura. 
• Protecția nu trebuie să prezinte întreruperi. 
• Evitați să săriți peste zona cuprinsă între tractor și mașină cu sau fără arborele cardanic în mișcare. 
• Dacă mașina este conectată pentru prima dată la tractor, asigurați-vă că: în conditiile de maximă 
direcție, arborele cardanic nu este complet închis pentru a evita deteriorarea multiplicatorului. În cazul în 
care arborele cardanic este prea lung, este necesar să îl scurtați prin tăierea acestuia cât mai mult 
posibil. 
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• În orice condiții de funcționare, tuburile telescopice trebuie să se suprapună cel puțin 1/3 din lungimea 
lor (fig. A). 
• Lucrați cu colțuri de îmbinare autonome și egale. 
• Decuplaţi îmbinarea atunci când colțurile articulațiilor depășesc 35 °. 
• Reduceți întotdeauna numărul de rotații când depășesc 10 °. 
• După demontarea arborelui cardanic, înlocuiți capacul de protecție de pe arborele de forță. 

 
 
 
 
 
 

Figura A 
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4.4 OPERAŢIUNI PRELIMINARE 
Înainte de a începe operarea maşinii de plantat, încărcaţi buncărul de semințe. 

 
AVERTIZARE! 

Umpleți buncărul de semințe, având grijă să nu pătrundă în 
buncăr corpuri străine. 

 

4.5 CONFIGURARE 
Pentru a obține o plantare corectă, este necesar să reglați corespunzător piesele de transmisie și 
procesare, cum ar fi cutia de transmisie, unitatea de măsurare și dispozitivul de deschidere a sabotului. 
Dacă se cunoaşte tipul de semințe (porumb, sfecla etc.), din tabelul de plantare (tab. 2), este posibil să 
se deducă aproximativ distanța între semințe de pe rând. 

 
4.5.1 DISTANŢA DE ÎNSĂMÂNȚARE 

Sub capacul buncărului de semințe există un tabel similar cu cel de mai jos. 
 

 

Tabelul 2 
 
 

Datele specificate în tabel sunt pur teoretice și s-ar putea modifica în funcție de condițiile 
solului și ale roților. 

 
Tabelul este împărțit după cum urmează: 

- Partea 1 prezintă diferitele combinații care pot fi obținute cu ajutorul pinioanelor A și B; 
- Partea a 2-a prezintă diverse tipuri de discuri care pot fi utilizate; 
- Partea a 3-a arată distanțele de plantare care pot fi obținute pe baza raportului și a tipurilor de discuri 

utilizate. 
 

Exemplu: 
Doriţi să plantaţi fasole la distanța de 16 cm cu un disc cu 18 orificii.  
Pentru a determina perechea de pinioane care trebuie folosite trebuie: 

- să găsiţi dimensiunea cea mai apropriată de cea necesară în 
coloana discurilor cu  18 orificii (în acest caz = 15,3 cm); 
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- să determinaţi perechea de reductoare de folosit pe aceeaşi linie în cele două 
coloane marcate  (A) şi (B) (în acest caz A = 10 şi B = 11). 

 

 
Tabelul 3 (cm) 

 
 

Tabelul 4 (inci) 
4.5.2 RAPORTUL DE TRANSMISIE 

Din Tabelele 3 sau 4 este posibil să se determine perechea de pinioane de folosit pentru a obţine distanţa 
de plantare dorită. 

Pentru a seta raportul pe cutia de transmisie, procedați după cum urmează: 
- Scoateţi capacul  M; 
- Eliberaţi arcul dispozitivului de strângere a lanţului L; 
- Eliberaţi pinioanele A şi B din lanţ; 
- Deşurubaţi piuliţa fluture N care fixează pinioanele; 
- Scoateţi pinioanele şi montaţi-le pe cele selectate pentru distanţa de plantare dorită  ; 
- Fiţi atent să nu le inversaţi poziţiile; 
- Înşurubaţi piuliţa fluture N la loc şi verificaţi ca dispozitivul de strângere a pinioanelor să fie plasat în 

poziţia corectă; 
- Reasamblaţi lanţul pe cele două pinioane şi strângeţi dispozitivul de strângere a lanțului, rotiţi roata de 

antrenare înainte pentru a tensiona lanţului, şi în final strângeți din nou arcul dispozitivului  de 
strângere a lanţului  
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Figura 4 

 
 

Figura 5 
 

4.5.3 DISCUL DE ÎNSĂMÂNŢARE ŞI ANSAMBLUL DE GHIDARE 
 Asamblarea discului de însămânţare 

Pentru a asambla discul de însămânţare corect, urmaţi instrucţiunile de mai jos: 
- Eliberaţi arcurile C din sloturile fixe (Fig. 6); 
- Scoateţi capacul unităţii de măsurare D (Fig. 6); 
- Asamblaţi discul de însămânţare pe suportul discului unităţii de măsurare; 
- Asamblaţi selectorul F in ştifturile aferente G, selectorul trebuie să fie razant cu discul (Fig. 7); 
- Reasamblaţi capacul unităţii de măsurare pe știfturile aferente, fixându-l cu arcurile corespunzătoare 

C; 
- După ce aţi asamblat capacul, verificaţi ca acele mici H (Fig. 8) să fie spre selector şi nu pe disc. 

 
 
 
 

M 

 
 
 
 
 
 
 

NN 

 
 

LL 

 
NN 
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AVERTIZARE 
Dacă este posibil, efectuați reglajele în zone curate, 
uscate și fără praf. 
Praful și umiditatea pot provoca daune discurilor și 
garniturilor. 
Discul trebuie asamblat la piesa cu marca WIZARD și 
datele privind specificațiile discului (cod, diametru 
orificiu) orientate spre capac. 
Este important ca discul să fie asamblat corect pe 
știfturile suportului de disc E (Fig. 7). 

 
 

Figura 6 
 
 
 

Figura 7 
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Figura 8 

 
Ansamblul de ghidare a seminţelor  
Dacă diametrul orificiilor discurilor de semințe utilizate este mai mic sau egal cu 3 mm, instalați ghidajul 
semințelor E pe capacul unităților de măsurare (Fig. 10): 

- Deşurubaţi şuruburile F (Fig. 9); 
- Rotiţi capacul G (Fig. 10); 
- Montaţi ghidajul E, ştiftul de ghidaj trebuie introdus în punctul H al capacului (Fig. 11); 
- Înlocuiţi capacul; 
- Asamblaţi capacul G cu şuruburile F (Fig. 9). 

 

Figura 9 
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Figura 10 

 
 

Figura 11 
 
 

4.5.4 REGLAREA DISPOZITIVULUI DE DESCHIDERE A SABOTULUI  
Pentru o bună germinaţie, este important să așezați semințele la adâncimea corectă în sol. Pentru a 
regla dispozitivul de deschidere a pantofului, urmați instrucțiunile (Fig. 12): 

- Scoateţi ştifturile  L-M; 
- Ridicaţi / Coborâţi dispozitivul de deschidere a sabotului N conform cerinţelor dv.; 
- Remontaţi ştifturile  L-M. 

E 

G 

 
 
 
 
 
 

HH 
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Figura 12 

 
 

4.5.5 ASAMBLAREA DISPOZITIVULUI DE ÎNDEPĂRTARE A BULGĂRILOR DE PĂMÂNT  
Pentru a monta dispozitivul de  îndepărtare a bulgărilor de pământ  urmaţi aceste instrucţiuni: 

- Aliniaţi sloturile dispozitivului de îndepărtare a bulgărilor de pământ  A cu orificiile din şasiu (Fig. 13); 
- Introduceţi şuruburile furnizate the B şi C (Fig. 13) şi reglaţi înălțimea dispozitivului de îndepărtare a 

bulgărilor de pământ; 
- Strângeți şuruburile verificând ca dispozitivul de îndepărtare a bulgărilor de pământ A să fie bine fixat 

la înălţimea de lucru necesară. 
 
 

Figura 13 
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4.6 PORNIRE 
Odată ce mașina de plantat este cuplată la tractorul cu două roți, este posibilă pornirea mașinii. Urmați 
instrucțiunile din manualul tractorului cu două roți. 

 
 

4.7 REGLAREA PLANTĂRII 
4.5.3. REGLAREA SELECTORULUI DE ÎNSĂMÂNŢARE  

Reglarea selectorului de însămânțare trebuie făcută după umplerea buncărului de semințe (ASIGURAȚI-
VĂ CĂ ROBINETUL DE DESCĂRCARE A SEMINȚELOR ESTE ÎNCHIS). 
Acum este posibil să reglați selectorul. 

1) Reglați maneta selectorului L în poziția intermediară; 
2) Efectuaţi una sau două rotiri complete ale discului de însămânțare prin rotirea roții de 
presare; 
3) Verificați prin fereastra de inspecție de pe capac că semințele sunt distribuite pe disc. 
4) Acordați maximă atenție pieselor în mișcare și reglajelor. 

De la această comandă pot să apară trei situaţii distincte: 
A) Orificiile discului de însămânțare după trecerea selectorului nu trebuie să prezinte semințe de loc, sau 
foarte puține. 

- Selectorul este reglat la o valoare prea mică, deplasați maneta L spre valori mai mari și reluaţi 
operaţiunea de la punctul 2). 

B) Orificiile de pe discul distribuitorului în aval de selector au mai multe semințe (în general două sau 
trei). 

- Selectorul este reglat la o valoare prea mare, deplasați pârghia spre valori mai joase și porniți din 
nou din punct 2). 

C) După reglarea selectorului, fiecare orificiu al discului trebuie să aibă doar o singură sămânță. 
- Selectorul este reglat corect. Cu toate acestea, este recomandabil să mutați pârghia în câteva 

direcții în ambele direcții pentru a găsi intervalul în care ajustarea este considerată satisfăcătoare. 
Apoi puneți pârghia în centrul acestui interval. 

 
 

AVERTIZARE 
Reglarea selectorului trebuie efectuată de fiecare dată când 
există o înlocuire a discului de însămânțare sau a semințelor 
(tipul și dimensiunea semințelor). Cu toate acestea, se 
recomandă reglarea selectorului la fiecare schimbare 
importantă a condițiilor de plantare. 

 

Figura 14 
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Figura 15 

4.7.2 REGLAREA PERETELUI DESPĂRŢITOR DE ÎNSĂMÂNŢARE  
Peretele despărţitor ajută la reglarea nivelului de însămânțare în condiții de teren neobișnuite, cum ar fi 
când pământul este înclinat. 

- Acest perete despărţitor reglează ieșirea semințelor pentru a împiedica ieșirea semințelor din 
unitatea de dozare în caz de preaplin); 

-  Reglarea peretelui despărţitor se realizează prin arcul M de pe capac (Fig.16);  
În cazul semințelor mici sau semințelor de rapiță se utilizează un perete despărţitor rigid. 

 

Figura 16 

NU 
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Figura 16 
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În cazul în care peretele reglabil NU este suficient pentru a preveni depășirea, acesta trebuie înlocuit 
cu un perete rigid după realizarea unei deschideri în acesta, așa cum se arată în imaginea de mai jos. 

 
 
 

AVERTIZARE 
 Pentru funcționarea corectă a unităţii de măsurare / 
dozatorului se recomandă ca toate garniturile, pereții 
etanși, periile, şuruburile de ghidare, discul de 
semințe și selectorul să fie curățate și să se prezinte 
în bune condiții de lucru. 
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4.7.3 REGLAREA PERIILOR 

În cazul semințelor mici, cum ar fi semințele de tomate sau rapița, verificați dacă peria din interiorul 
unităţii de măsurare este aliniat exact cu discul de însămânţare pe toată suprafața acestuia. Urmați 
instrucțiunile de mai jos pentru a verifica și regla peria: 

- Deschideţi fereastra de vizitare N pentru a verifica periile. 
Dacă peria O nu aderă perfect la suprafaţa discului de însămânţare, reglaţi-o după cum urmează: 

- Slăbiţi şuruburile Q; 
- Reglaţi peria prin strângerea sau slăbirea şuruburilor cu cap hexagonal  R în ordine; 
- Strângeți şuruburile Q. 

 

 
 

 

 
4.7.4 MONITORIZAREA OPERAŢIUNILOR ÎN TIMPUL PLANTĂRII  

După ce toate operațiunile anterioare au fost realizate, mașina de plantat este gata de lucru. 
Pentru o însămânțare mai precisă, este recomandat să încercați mai întâi să parcurgeţi câțiva metri 
pentru a verifica dacă semănatul se realizează după cum doriți. 
In particular: 

- Asiguraţi-vă că numărul de seminţe pe metru linear corespunde numărului dorit. 
Exemplu: 
Dacă distanţa setată este d=17cm înseamnă că trebuie să fie 10 seminţe la 170 cm, numărate aşa cum se 
arată în figura de mai jos. 
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Figura 19 
 

- În cazul deteriorării unui știft de siguranță sau şurub etc., opriți imediat mașina de plantare, îndepărtați 
piesele deteriorate și înlocuiți-le; 
- Folosirea de piese neoriginale poate deteriora serios mașina de plantat; 
- Verificați frecvent unitatea de măsurare / dozatorul în timpul operațiilor de însămânțare: reglați 
selectorul dacă distribuția semințelor este neregulată; 
- În cazul în care vidul nu funcţionează, verificați țevile să nu fie înfundate sau sparte. Dacă este aşa, 
înlocuiți-le sau curățați-le. Dacă este necesar, verificați și cureaua de transmisie a ventilatorului de vid. 

 
 

4.7.5 OPERAŢIUNI DE VERIFICARE ÎN TIMPUL ETAPELOR DE LUCRU  
Începerea însămânţării 

- Verificați cu precizie piesele mobile, transmisia și unitatea de măsură / dozatorul; 
- Înregistrați unitatea de măsurare așa cum este descris în capitolele anterioare; 
- Testați unitatea de măsurare așa cum s-a descris anterior; 
- Începeți însămânțarea: după câțiva metri verificați distribuția regulată a semințelor. 

 Pentru un rezultat bun este important să distribuiți 
semințele într-o secțiune mică și să verificați dacă 
distribuția semințelor este regulată. 

 
În timpul însămânţării 
Pentru o bună calitate a însămânțării urmați aceste instrucțiuni: 

- Verificați dacă piesele de operare nu sunt acoperite de reziduuri vegetale sau blocate cu pământ, 
ceea ce poate bloca semințele; 
- Verificați curățenia dozatorului, prezența obiectelor străine în interiorul buncărului poate 
compromite funcționarea normală a maşinii de plantat; 
- În orice caz, verificați dacă conductele de vid ale maşinii de plantat nu sunt blocate; 
- Mențineți o viteză care permite însămânțarea corectă pe teren pentru a evita ruperea sau 
deteriorarea; 
- Verificați periodic rezultatul însămânțării în sol; 
- Nu întoarceți mașina de plantat în timpul lucrului sau în poziția de lucru. Ridicați întotdeauna 
mașina de plantat pentru a schimba sau inversa direcția 
 

AVERTIZARE 
Mașina poate transporta substanțe chimice cu semințele. Nu permiteți 
persoanelor, copiilor, animalelor de companie să se apropie de mașina 
de plantat. Nimeni nu trebuie să se apropie de buncărul de semințe sau 
să-l deschidă când mașina de plantat este în funcţiune sau este pe cale 
să înceapă lucrul. 
 

4.7.6 VERIFICAREA UZURII ŞI TENSIUNII  
Performanța pompei de vid este în mare parte legată de nivelul de uzură și de tensionarea curelei de 
transmisie. Prin urmare, la începutul fiecărui sezon de tăiere va fi necesar să se verifice condițiile curelei. 
Operațiunile care urmează să fie efectuate sunt următoarele: 
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Notă: Operațiunile se efectuează în stare de repaus (maşina decuplată de tractor). 

 
• Scoateți carterul A prin slăbirea celor șase șuruburi B (Fig.20); 
• Slăbiţi piuliţele C (Fig.21) 

 

Figura 20 Figura 21 
 
 

• Slăbiţi şurubul D (Fig.22); 
• Slăbiţi şurubul E al dispozitivului de tensionare a curelei de transmisie (Fig.23); 

 
 

Figura 22 Figura 23 
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• Verfiicaţi starea curelei de transmisie F, dacă este uzată sau deteriorată înlocuiţi-o cu una nouă 
(Fig.24); 

 

 
Figura 24 

 
O curea de transmisie corect tensionată nu va ceda când este presată manual  

 
4.7.7 DISPOZITIV DE MARCARE A RÂNDURILOR 

 
După transportul maşinii de plantat, aveți o priză de siguranță în poziția de transport (Fig.25). 
Înainte de a începe însământarea, trebuie să mutați conectorul de siguranță (Fig.26) de la poziția de 
transport în poziția de lucru (Pic.27), în ambele dispozitive de marcare a rândurilor (stânga și 
dreapta). 

 
 

Figura 25 Figura 26 Figura 27 
 

După deblocarea dopurilor de siguranță, pentru a deschide dispozitivul de marcare a rândurilor, 
efectuați următoarea operație: 

 
- trageţi cablul (A) spre dv. 

F 

F 
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Procedând la următoarea operațiune, dispozitivul de marcare a rândurilor se deschide și se rotește 
spre exterior (Fig.29). 

 
 
 

Figura 28 Figura 29 
 
 
 

După ce terminați lucrul, pentru a închide dispozitivul de marcare a rândurilor efectuați următoarea 
operațiune: 

 
- Trageţi cablul (A) aşa cum se arată în imagine, dispozitivul de marcare a rândurilor se roteşte şi se 
închide; 
- înainte de a transporta maşina de plantat, trebuie să mutați conectorul de siguranță din poziția 
de lucru în poziția de transport (Fig.25). 

 
 

Figura 30 Figura 31 Figura 32 
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Doar în cazul în care schimbați distanța dintre rânduri (ex 4x75 => 3x75) acordați atenție 
următoarelor: 
- punctul A nu trebuie să coboare în punctul B (Fig.33) 
- poziția conectorului în punctul C (recomandată pentru 4x75) trebuie mutată la punctul D 
(recomandată pentru 4x75) între punctul C și punctul D există un alt punct dacă este necesar 
(Fig.34) 

 
 
 

 
(Fig.33) 

 
 
 
 

(Fig.34) 
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5. ÎNTREŢINERE 
Diverse operațiuni de întreținere care trebuie efectuate periodic au fost enumerate mai jos. Costul 
redus al muncii și durata mai lungă de viaţă a maşinii de planat depind, de asemenea, de 
respectarea constantă și metodică a acestor reglementări. Termenii de întreținere enumerați în 
acest manual sunt doar pentru informare și se referă la condiții normale de utilizare, astfel încât 
acestea pot varia în funcție de tipul operaţiunilor de lucru, locul de muncă cu mai mult sau mai 
puțin praf, factorii sezonieri etc. În cazul unor cerințe mai exigente pentru condițiile de funcţionare, 
asistența pentru întreținere trebuie să fie sporită corespunzător. 
Rețineți că toate operațiunile de întreținere trebuie efectuate de persoane calificate și instruite atunci 
când mașina este oprită. În plus, întreținerea sau reparațiile trebuie făcute în aer liber, dar într-un 
spațiu special echipat. În timpul reglării, ajustării, întreținerii, reparării sau deplasării, utilizatorul 
trebuie să poarte Echipament Individual de Protecţie. 

Figura 35 
 
Înainte de a începe orice operațiune de întreținere, trebuie respectate instrucțiunile de mai jos: 

- Folosiți mijloacele de prevenire a accidentelor pentru operațiunile în curs; 
- În cazul utilizării aerului comprimat pentru curățarea maşinii de plantat, este necesar să se folosească 
echipament de protecție a ochilor; 
- Nu faceți reparații necunoscute; 
- Respectați întotdeauna instrucțiunile și în cazul în care acestea lipsesc, contactați compania de 
producție sau personalul de specialitate; 
- Evitați contactul prelungit și repetat al pielii cu combustibili / uleiuri / fluide, deoarece acestea pot 
provoca iritarea pielii sau alte simptome. 

Folosirea uleiurilor şi unsorilor de lubrifiere 
- Înainte de utilizarea uleiului lubrifiant, curățați cu precizie toate componentele pentru a preveni 
amestecarea noroiului, a prafului sau a obiectelor străine cu uleiul și reducerea sau chiar anularea 
efectului de lubrifiere; 
- Nu lăsaţi niciodată uleiurile și unsorile la îndemâna copiilor; 
- Citiți cu atenție AVERTIZĂRILE și precauțiile privind recipientele; 
- Evitați contactul cu pielea; 
- După utilizarea lubrifianţilor clătiți-vă bine pe mâini; 
- Folosiți uleiurile conform reglementărilor în vigoare. 

5.1. PLAN DE ÎNTREŢINERE 
Întreținerea descrisă în următoarele paragrafe nu necesită o specializare tehnică. 
Verificările periodice și operațiunile de întreținere trebuie efectuate în perioadele și modalitățile descrise. 
Acestea trebuie respectate de utilizator. 
Nerespectarea termenelor și modalităților de întreținere va pune în pericol funcționarea corectă a maşinii 
de plantat, încălcând astfel valabilitatea garanției. 
Intensificați frecvența intervențiilor de întreținere în cazul utilizării în condiţii grele (opriri și pornire 
frecvente, soluri foarte dure etc.). 
Operaţiunile de întreținere care trebuie realizate sunt următoarele: 

- Verificați periodic starea pieselor vopsite și galvanizate ale maşinii de plantat. Evitați să lăsați 
reziduurile de produse în maşina de plantat; 
- Verificați în mod regulat dacă toate piesele de cuplare și dispozitivele de fixare (tijele de legătură, 
șuruburile, piulițele fluture etc.) sunt intacte; 
- Verificați dacă acestea sunt strânse și în poziția corectă; 
- Nu utilizați mașina de plantat decât dacă toate echipamentele atașate sunt în bună stare sau sunt în 
poziţia corectă; 
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- Este indicat să menţineţi maşina de plantat curată, să o spălaţi cu apă, inclusiv toate piesele 
individuale după fiecare utilizare; 

- Nu aduceți duza în contact cu piesele maşinii în cazul curățării cu apă sub presiune.  
- Păstrați la o distanță de cel puțin 30 cm faţă de suprafața care trebuie curățată; 
- Lubrifiați cu precizie maşina, mai ales după curățarea acesteia cu sisteme de curățare sub presiune. 

 
Tabel al frecvenţei intervenţiilor  
Mai jos găsiţi câteva informații despre intervalele între intervenţii pentru anumite operațiuni care 
trebuie efectuate pentru a prelungi funcționarea perfectă a maşinii de plantat. Frecvența sugerată 
este folosită doar ca exemplificare și se poate modifica în funcție de tipul de funcționare, mediu, 
factori sezonieri, etc. 

 
 

PERIOADA INTERVENŢIA 

MAŞINA NOUĂ - Verificați dacă toate șuruburile și piulițele fluture sunt bine 
fixate, verificați dacă toate pârghiile și transmisiile funcționează 
liber. 

 
 
 
 
 

LA ÎNCEPUTUL SEZONULUI DE 
PLANTARE  

 
 

- Verificați conexiunea corectă a maşinii de plantat cu tractorul cu 
două roți; 
- Verificați starea tractorului cu două roți; 
- Verificați starea ventilatorului; 
- Verificați starea curelei ventilatorului; 
- Verificați starea dispozitivului de deschidere a sabotului; 
- Verificați starea discurilor de însămânţare; 
- Verificați starea garniturilor unităţii de măsurare / dozatorului; 
- Verificați starea țevilor de vid. 

 
 
 
 

ZILNIC 

- Spălaţi maşina de plantat cu apă, în special toate piesele care 
au intrat în contact cu produse chimice, buncăr, dozator, tuburi 
de semințe; 

- Verificați dacă nu există reziduuri de produse chimice în 
transmisii - acestea ar putea cauza blocări și / sau 
funcționarea defectuoasă. 

- Verificați cuplarea corectă a maşinii de plantat la tractorul cu două 
roţi . 

 
 
 
 

LA DEPOZITAREA PE 
TERMEN LUNG 

La sfârșitul sezonului sau când mașina nu va mai fi folosită mult 
timp, este recomandabil: 

- să spălați maşina cu apă și apoi să o uscaţi 
- să verificaţi cu precizie toate piesele și apoi să le înlocuiţi pe cele 
deteriorate sau uzate; 
- să strângeți complet toate șuruburile și bolţurile; 
- să protejaţi echipamentul cu un capac și să-l plasaţi în mod stabil 
într-un loc uscat, în nici un caz la îndemâna celor care nu sunt 
calificați să îl folosească; 
- să goliţi combustibilul din mașina; 
- să îndepărtaţi resturile de semințe din unitatea de măsurare a 
semințelor. 
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6. CASARE ŞI ARUNCARE 
Operațiuni care trebuie efectuate de către Client. 
Înainte de a efectua dezmembrarea şi casarea mașinii, se recomandă verificarea cu atenție a stării sale 
fizice, evaluarea prezenței pieselor supuse unor defecțiuni sau rupturi structurale în timpul dezmembrării 
şi casării. 
Clientul va proceda în conformitate cu reglementările actuale privind conservarea și protecția mediului, în 
vigoare în țara sa. 

 
AVERTIZARE 

 Operațiunile de dezmembrare şi casare trebuie 
efectuate numai de personal calificat, prevăzut cu 
echipament individual de protecție adecvat 
(încălțăminte de protecție și mănuși), unelte și mijloace 
auxiliare. 

 
Toate operațiunile de demontare trebuie efectuate cu mașina oprită. 
Înainte de începerea dezmembrări şi casării, se recomandă să se facă inofensive toate piesele care 
pot prezenta un pericol și apoi: 
- aruncaţi şi eliminați structura cu ajutorul companiilor specializate, 
- recuperați separat uleiurile și unsorile pentru aruncare. Această operațiune trebuie efectuată de 
companii autorizate în conformitate cu reglementările țării în care este utilizată mașina. 
La dezmembrarea şi casarea maşinii marcajul CE trebuie distrus împreună cu manualul. 
În fine, se reamintește faptul că Compania fabricantă este disponibilă pentru orice nevoi de asistenţă și 
înlocuire. 

 

7. PIESE DE SCHIMB 
Lucrările de reparații și înlocuirea pieselor trebuie efectuate cu ajutorul unor piese de schimb 
originale solicitate de la un dealer autorizat. Este important să rețineți că orice solicitare de piese de 
schimb trebuie să fie însoțită de următoarele informații: 
- tipul maşinii; 
- seria / numărul de serie al maşinii; 
- codul elementului piesei de schimb, disponibil în catalogul de piese de schimb. 
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CERTIFICAT DE GARANTIE 

 
NUMELE CLIENTULUI________________________________________  
 
ADRESA_____________________________________________________  
 
DENUMIREA MARFII__________________________________________  
 
DATA VANZARII______________________________________________  
 
1. Declarǎm pe propria rǎspundere,conform O.G.21/92 şi H.G. 394/95,cǎ produsul facturat corespunde documentatiilor de executie a 
fabricantului şi standardelor romãnesti conform buletinelor de încercãri.  
 
2.Pretul şi riscul transpotului intră în obligatia cumpărătorului.  
 
3.Vănzătorul acordă o garantie de 12 luni,care începe la data cumpãrãrii. Garantia este asiguratã de unitatea de service proprie prin 
reparare ,întretinere sau înlocuire.  
 
4.Clientul poate face reclamatiile doar pe baza certificatului de garantie original.Nu se asigurã garantie pentru mãrfurile însotite doar 
de factura de cumpãrare(chitantã).  
 
5.Se asigurã garantie doar pentru deficientele apãrute din erori de fabricatie sau de material. Mãrfurile defecte vor fi preluate în 
service si remediate în maxim 10 zile de la data anuntãrii (14 zile pentru distribuitorii care nu au service proprii).Pãrtile înlocuite trec 
în proprietatea noastrã.În cazul deficientelor care necesitã înlocuirea unor piese care nu se gãsesc în stoc ,ter- menul de reparare se 
prelungeste cu maxim 30 zile.Termenul de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la reclamatie pînă la data repunerii în 
functionare.Prelungirea se înscrie în certificatul de garantie de cãtre unitatea de service.Se acordã garantie 6 luni pentru piesele de 
schimb noi şi 3 luni pentru manoperã.  
 
6.Nu se acordã garantie pentru daune provocate din cauza :  
 
a) neglijentei sau neatentiei(neobservarea sau nerespectarea indicatiilor) b)greşeli de instalare şi întretinere  
 
c) reparatiilor efectuate de persoane neautorizate,de schimbãri ale stãrii originale ale aparatului,de influente naturale (ruginã,etc.)sau 
de pãstrare în conditii improprii.  
 
d) spargerile si în general pagubele mecanice datorate cãderii sau transportului necorespunzãtor,intemperiilor.  
 
e) nu sunt cuprinse în garantie reperele consumabile consumabile :lanturi,lame de 
ghidaj,bujii,curele,cutite,duze,garnituri,filtre,supape,pompa ulei+antrenor,ambreiaj,pãrti componente din PVC.În cazul viciilor 
ascunse se face reclamatie în termen de 30 de zile.  
 
f) nu se asigurã garantie pentru masinile care au fost utilizate în alte scopuri decît cel pentru care sunt destinate,precum si cele la care 
au fost utilizate accesorii sau piese necorespunzatoare.  
 
g) nu se asigurã garantie pentru masinile care nu sunt mentinute în conditii proprii de lucru şi masinilor cãrora nu li s-a efectuat 
întretinerea zilnicã conform manualului de utilizare. Garantia este valabilã doar pe teritoriul national şi se pierde în cazul revânzãrii 
aparatului. Durata medie de utilizare este de 6 ani,perioada în care se asigură piese de schimb în garantie si postgarantie. Am primit 
instructiunile necesare instalãrii si utilizãrii aparatului. Este absolut necesar,ca inainte de punerea în functiune si 
exploatare,utilizatorul sã ia cunostintã de continutul acestui manual.  
 
 
 
 
 
 
 
             VÂNZATOR                                                                                                         I       CUMPARATOR
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