 Nu lăsaţi nesupravegheată maşina în funcţionare.
Întotdeauna opriţi motorul, rotind butonul de oprire la
OFF.

Tocătoare de resturi vegetale

 În timpul funcţionării maşina trebuie ambplasată pe un
loc drept şi solid.
 La înlocuirea cuţitului şi în timpul operaţiilor de
întreţinere şi curăţare feriţi-vă de lame, care sunt foarte
periculoase.
 Maşina trebuie să funcţioneze numai dacă dispozitivele
de siguranţă sunt complet montate, în caz contrar
munca este extrem de periculoasă.
Manual de utilizare

3. Asamblarea

traducere a manualului original BIO-002.09

BIO 50 / BIO 75 poate fi livrată montată sau nemontată. În
cazul în care s-a livrat nemontată, vă rog urmaţi aceşti paşi:

Producător: DORMAK – Portugalia

 Despachetaţi tocătorul.

Importator: S.C. BRONTO COMPROD S.R.L.

 Asamblaţi maşina pe o suprafaţă plană şi solidă.
 Verificaţi dacă dispuneţi de toate sculele necesare
asamblării.

str. Corneliu Coposu, nr. 35-37, 400235 Cluj-Napoca
tel: 0264-436.654, 435.337, 406.790; fax: 0264-406.703
e-mail: office@bronto.ro; web: www.bronto.ro

 Aşezaţi pe pământ unitatea de bază şi imobilizaţi-l.
 Ataşaţi pâlnia aliniind găurile acesteia cu şuruburile
unităţii de bază.

1. Prezentare
Tocătorul BIO 50 / BIO 75 este o maşină sigură şi rezistentă;
înainte de folosinţă citiţi cu atenţie acest manual de
utilizare. Asiguraţi-vă că operatorul cunoaşte şi respectă
instrucţiunile menţionate în acest manual.
Tocătorul BIO 50 / BIO 75 este un echipament semiprofesional, adecvat pentru tocarea crengilor din grădină.

 Strângeţi bine piuliţele.
Tocătorul BIO 50 / BIO 75 este complet asamblat.
AVERTIZARE: Motorul se livrează fără ulei în el! Înainte de

Datorită formei ergonomice are o mobilitate ridicată.
Grosimea maximă a crengilor este de 50 mm / 65 mm
corespunzător modelului BIO 50 / BIO 75.

pornire adăugaţi cantitatea corespunzătoare de ulei de
motor. Nu adăugaţi mai mult ulei decât este necesar.

2. Instrucţiuni de siguranţă
La utilizarea şi întreţinerea maşinii trebuie respectate

4. Transportarea

următoarele reguli de securitate:
 Asiguraţi-vă că tocătorul este asamblat complet şi
corect, şi că nu există şuruburi sau piuliţe slăbite.

Tocătorul are două roţi de manevrare şi un mâner ataşat
pâlniei, pentru a facilita deplasarea lui dintr-un loc în altul.
Maşina poate fi deplasată numai dacă motorul şi cuţitele

 Aveţi grijă la toţi cei din jurul maşinii în funcţionare;
siguranţa lor este responsabilitatea dumneavoastră.

sunt oprite.
Înainte de mişcarea maşinii asiguraţi-vă vă asablarea a fost

 Folosiţi echipament adecvat: îmbrăcăminte şi
încălţăminte de lucru, ochelari, mănuşi şi căşti de

complet făcută.

protecţie.
 BIO 50 / BIO 75 este antrenat de un motor cu ardere
internă, şi poate fi pornit numai după citirea manualului
de utilizare pentru motor. Procedurile de întreţinere

5. Funcţionarea tocătorului
5.1 Pornirea
Pentru buna funcţionare a maşinii acesta trebuie amplasată

trebuie respectate cu stricteţe, conform manualului de

pe o suprafaţă plană şi solidă. În prealabil verificaţi şi

utilizare.

montarea completă a maşinii, apoi urmaţi aceşti paşi:
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 Deschideţi robinetul de benzină

5.3 Oprirea
Pentru a opri maşina trebuie să procedaţi în felul următor:
 Mutaţi accelaraţia la turaţie scăzută şi lăsaţi motorul în
funcţionare aprox. 2 minute.
 Comutaţi butonul întrerupător la poziţia ”O”
 Închideţi robinetul de combustibil
 Trageţi încet mânerul demarorului până ce simţiţi
rezistenţă, apoi conduceţi-l înapoi în poziţia iniţială. În

 Comutaţi butonul la ”I”
 Mutaţi maneta acceleraţiei la 1/3 din cursă

acest fel protejaţi motorul.
Înainte de depozitare îndelungată opriţi motorul direct prin
închiderea robinetului de benzină, astfel nu va rămâne
benzină în carburator.
 Închideţi şocul
 Trageţi încet mânerul demarorului până ce simţiţi
rezistenţă, apoi trageţi energic

6. De evitat
Următoarele acţiuni şi proceduri sunt de evitat, întrucât
periclitează siguranţa operatorului, buna funcţionare a
echipamentului şi fiabilitatea acestuia.
A se evita:
 Pornirea maşinii fără verificarea prealabilă a montajului
corect şi complet;
 Introducerea mâinilor sau al braţului în pâlnia de
alimentare;

 După ce motorul a pornit deschideţi treptat maneta
şocului, până la poziţia complet deschisă.
5.2 Funcţionarea
După ce motorul a pornit reglaţi acceleraţia la o turaţie mai

 Întreţinerea sau transportarea maşinii în funcţionare;
 Introducerea unor crengi cu o grosime mai mare decât
cea recomandată;

mică şi lăsaţi motorul să funcţioneze câteva minute.
Împingeţi treptat maneta acceleraţiei către poziţia turată,

 Introducerea pietrelor, cioburilor, bucăţilor de hârtie
sau de metal în pâlnie;

până în poziţia dorită.

 Începerea lucrului înainte de încălzirea motorului;
 Introducerea materialelor în pâlnie fără ca motorul să
fie în funcţionare.

7. Simbolurile de avertizare
După aceste pregătiri maşina este gata pentru a toca.
Introduceţi în pâlnie vreascurile, crengile, frunzele şi alte

Avertizare, Pericol, Atenţie

materiale organice care se vor tocate. Nu îndesaţi prea
multă materie deodată, pentru ca maşina să poată

Obiect zburător, Obiect tăietor

funcţiona corespunzător.
Dacă materialele sunt prea umede, tocarea devine mai
dificilă; în această situaţie trebuie amestecate cu alte

Protecţie obligatorie al auzului.

materiale uscate, sau folosiţi o creangă pentru a împinge
materia până la nivelul cuţitelor.

Obligaţie folosire mănuşi de protecţie.

Totuşi, evitaţi tocarea materialelor umede, pentru a nu
îngreuna evacuarea.

Suprafaţă fierbinte.

Dacă în ciuda acestor măsuri materialele trebuie împinse cu

Obligaţie de a citi manualul de utilizare.

o forţă exagerată, atunci cuţitele trebuie ascuţite sau
înlocuite.

Obligaţie folosire ochelari de protecţie.

BIO 50 / BIO 75 este dotat cu o sită ce rezultă o anumite
mărime a bucăţelelor tocate.
Dacă această mărime vi se pare prea mică, sita poate fi
reglată, astfel tocarea va fi mai rapidă.
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE EC
Directiva 98/37/EC, Anexa II, Cap. A
Producător:

Dormak, LDA.

Adresa:

zona industrială Vagos-Lote 97/98
Apartado 18 – EC Vagos

Prin prezenta se declară că produsul:

Marca: Dormak / Dori / Triunfo

Tocător BIO 50 / BIO 75
Model: BIO 50 / BIO 75

Este în conformitate cu prevederile directivei de maşini 98/37/EC.
Alte norme care s-au respectat:
EN13683 2003/EN 294 1992/EN 60204-1 1992
ISO 11684 1995

200/14/CE
73/23/CEE 89/336/CE
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