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Vă mulţumim!
Suntem convinşi că această sculă vă va sa-
tisface exigenţele şi vă dorim s-o utilizaţi cu 
plăcere.
Înainte de utilizarea maşinii citiţi şi înţelegeţi 
instrucţiunile de utilizare. Respectaţi toate 
măsurile de siguranţă din manualul de ser-
vice. Comportaţi-vă responsabil faţă de terţe 
persoane. În caz de orice dubiu legat de co-
nectare şi operare vă rugăm să vă adresaţi 
centrului nostru de servicii clienţi. 

Conţinutul livrării

Șuruburile, şaibele, penele şi celelalte elemen-
te de fi xare sunt împărţite în pungi numerotate 
de la 1 la 7, care sunt apoi indicate la fi ecare 
pas al instrucţiunilor de asamblare.

Pentru o imagine de ansamblu vă rugăm să ţineţi cont de pagina pliată!

Betoniera poate fi  folosită numai după instala-
rea completă a tuturor pieselor.
Verifi caţi conţinutul ambalajului şi informaţi 
magazinul dumneavoastră HORNBACH dacă 
constataţi orice defecţiune.
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Instrucţiuni de siguranţă

AVERTIZARE Citiţi toate avertizările 
de siguranţă şi toate instrucţiunile. 

Ignorarea avertizărilor şi nerespectarea in-
strucţiunilor poate avea ca consecinţă electro-
cutare, incendiu şi/sau vătămări corporale 
grave.

Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile 
pentru o eventuală utilizare ulterioară.

SECURITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ
a) Păstraţi curăţenia la locul de muncă şi 

asiguraţi iluminarea adecvată. Zonele 
dezordonate şi întunecate predispun la ac-
cidente.

b) Nu utilizaţi maşinile în atmosfere explo-
zive, cum ar fi de exemplu în prezenţa 
unor lichide, gaze inflamabile sau a unui 
praf inflamabil. Maşinile dau naştere la 
scântei, care pot aprinde praful sau vaporii.

c) În timpul operării maşinilor ţineţi la dis-
tanţă copiii şi spectatorii. Distragerea 
atenţiei poate atrage după sine pierderea 
controlului.

d) Instalaţi şi operaţi betoniera pe o supra-
faţă solidă şi dreaptă (asiguraţi-vă că nu 
poate să se răstoarne). Maşinile instabile 
se pot răsturna şi pot cauza leziuni şi daune.

SECURITATEA ELECTRICĂ
a) Nu utilizaţi nici un fel de aparate elec-

trice provizorii. a) Fişa maşinii 
trebuie să se potrivească cu priza. Este 
interzisă modificarea de orice fel a fişei. 
Nu folosiţi fişe adaptoare de nici un fel 
cu maşinile cu împământare (puse la 
masă). Fişele nemodificate şi prizele potri-
vite reduc riscul electrocutării.

b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele 
împământate sau legate la masă, cum 
ar fi ţevile, radiatoarele, cuptoare şi fri-
gidere. Punerea la pământ sau la masă a 
corpului creşte pericolul de electrocutare.

c) Nu expuneţi maşinile la ploi sau ume-
zeală. Pătrunderea apei în maşină creşte 
pericolul de electrocutare.

d) Nu folosiţi cablul în mod abuziv. Nu fo-
losiţi cablul pentru cărarea, tragerea 
sau pentru scoaterea din priză a maşi-
nii. Feriţi cablul de căldură, ulei, muchii 
ascuţite sau elemente aflate în mişcare. 
Cablul deteriorat sau răsucit creşte pericolul 
de electrocutare.

e) Dacă doriţi să folosiţi maşina în aer liber, 
folosiţi un prelungitor destinat utilizării 
în aer liber. Folosirea unui cablu destinat 
utilizării în aer liber reduce riscul electrocu-
tării.

f) Folosiţi întotdeauna o alimentare prote-
jată cu un disjunctor diferenţial (RCD). 
Utilizarea disjunctorului diferenţial reduce 
riscul electrocutării. Înainte de fiecare uti-
lizare verificaţi funcţionarea releului difere-
nţial.

g) Folosiţi numai cabluri de prelungire 
care sunt destinate utilizării în aer li-
ber şi sunt protejate împotriva stropirii 
cu apă. Cablurile de prelungire până la 25 
m trebuie să aibă o secţiune de minim 1,5 
mm2, iar peste această lungime cel puţin de 
2,5 mm2. Pericol de electrocutare. Asigu-
raţi-vă că cablurile nu sunt încurcate, rupte 
şi că fişa nu este umedă.

SECURITATEA PERSONALĂ
a) Fiţi precaut, uitaţi-vă la ceea ce faceţi 

şi acţionaţi raţional şi logic când folosiţi 
maşina. Nu folosiţi maşinile dacă sunteţi 
obosit sau dacă sunteţi sub influenţa 
drogurilor, alcoolului sau medicamente-
lor. O singură clipă de neatenţie în timpul 
utilizării maşinii poate avea ca consecinţă 
vătămări corporale grave. 

b) Nu atingeţi, nu inhalaţi (formare de praf) 
şi nu înghiţiţi cimentul sau aditivii de ci-
ment. Purtaţi echipamente de protecţie 
personală. Echipamentele de protecţie 
cum ar fi măştile de protecţie împotriva 
prafului, pantofii de siguranţă antiderapan-
te, ochelarii de protecţie sau echipamentele 
de protecţie auditivă folosite când sunt ne-
cesare contribuie la reducerea vătămărilor 
corporale.

c) Preveniţi pornirea involuntară. Întreru-
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pătorul maşinii trebuie să fie în poziţia 
oprit înainte de a băga în priză sau înain-
te de mutarea maşinii. Maşina în funcţiu-
ne predispune la accidente.

d)  Înainte de a porni maşina, îndepărtaţi 
cheile sau uneltele de reglare. O sculă 
sau o cheie rămasă pe elementele rotative 
ale maşinii poate cauza vătămări corporale.

e) Nu vă întindeţi în mod excesiv. Păstraţi o 
poziţie stabilă şi păstraţi-vă echilibrul în 
orice moment. Acest lucru permite un con-
trol mai bun al maşinii în situaţii neaştepta-
te.

f) Îmbrăcaţi-vă în mod adecvat. Nu purtaţi 
haine largi sau bijuterii. Ţineţi-vă părul, 
hainele şi mănuşile departe de piesele 
aflate în mişcare. Hainele largi, bijuteriile 
sau părul lung poate fi prins de piesele afla-
te în mişcare.

g) Păstraţi o distanţă de siguranţă adec-
vată faţă de maşină. Nu atingeţi cuva în 
rotaţie. Pericol de prindere şi vătămare.

UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA MAŞINII
b) Nu folosiţi maşina dacă întrerupătorul 

nu o opreşte sau porneşte. Maşina care 
nu poate fi controlată cu întrerupătorul este 
periculoasă şi trebuie reparată.

c) Scoateţi maşina din priză înainte 
de: 

•  mutare şi transport
• curăţare, verificare şi întreţinere
• înlăturarea defectelor
• lăsare fără supraveghere (chiar şi în cazul 

unei pauze scurte)
• depozitare.    

Aceste măsuri de securitate preventive re-
duc riscul pornirii accidentale a maşinii.

d) Păstraţi sculele electrice nefolosite în 
mod neaccesibil copiilor sau persoane-
lor care nu sunt familiarizate cu maşini 
sau nu cunosc aceste instrucţiuni de 
utilizare ale maşinilor. Maşinile sunt pe-
riculoase în mâinile unui utilizator neinstruit.

e) Întreţineţi maşina. Verificaţi maşina la 
următoarele: alinierea necorespunză-
toare sau blocarea pieselor mobile, ru-
perea pieselor sau orice alte condiţii ce 
pot afecta funcţionarea acestuia. Dacă 

maşina este deteriorată, aceasta trebu-
ie reparată înainte de folosire. În multe 
cazuri accidentele sunt cauzate de maşinile 
neîntreţinute corespunzător.

f) Nu operaţi niciodată maşina cu piese, 
etichete şi cabluri lipsă, defecte sau 
deteriorate. Reparaţi imediat maşina 
defectă. Maşina întreţinută corect reduce 
riscul de accidentare.

f) Utilizaţi maşina conform instrucţiunilor 
prezente, ţinând cont de condiţiile de lu-
cru şi de sarcina de efectuat. Utilizarea 
maşinilor pentru operaţii diferite de cele 
pentru care au fost prevăzute poate condu-
ce la situaţii periculoase.

g) Nu efectuaţi nicio modificare pe maşină 
sau piesele acesteia. În multe cazuri acci-
dentele sunt cauzate de maşinile manipula-
te.

SERVICE
a) Servisarea maşinii trebuie efectuată de 

un atelier recunoscut, folosind numai 
piese de schimb identice. Acest lucru va 
asigura menţinerea securităţii maşinii.

AVERTIZĂRI DE SIGURANŢĂ SPECIFICE UTI-
LAJULUI
a) Nu operaţi betoniera nesupravegheat. 

acest lucru poate duce la accidente
b) Pentru a evita deteriorarea maşinii, umpleţi 

şi goliţi cuva betonierei numai când mo-
torul funcţionează.

c) Nu modificaţi turaţia motorului. Viteza 
excesivă poate deteriora motorul şi toate 
piesele în rotaţie.

d) Betoniera se va muta numai prin mişca-
re manuală. Vătămări prin cădere.

e) Păstraţi orice echipament neutilizat în-
tr-un loc uscat, ferit de îngheţ şi închis. 
Deteriorarea maşinii, vătămări corporale.
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Ţineţi la distanţă copiii 
sau persoanele de la faţa 
locului.

Precauţie! Betoniera se va 
folosi pe o suprafaţă solidă 
şi dreaptă.

Maşina se va racorda nu-
mai printr-un întrerupător 
de protecţie împotriva cu-
renţilor turbionali.

Precauţie! Înainte de cu-
răţare şi întreţinere scoa-
teţi maşina din priză.

Nu umblaţi în interiorul cu-
vei în rotaţie.

Precauţie! Betoniera se 
poate folosi numai cu înve-
liş complet închis.

Simboluri

 Citiţi cu atenţie acest manual de utiliza-
re şi păstraţi-l pentru o eventuală utili-
zare ulterioară.

 Citiţi cu atenţie acest manual de uti-
lizare şi păstraţi-l pentru o eventuală 
utilizare ulterioară.

 Avertizare la pericol de accidentare şi 
rănire persoane şi la daune materiale 
considerabile.

 Purtaţi ochelari de protecţie pentru a 
vă proteja ochii.

 Purtaţi echipamente de protecţie audi-
tivă pentru a vă proteja urechile.

 Purtaţi mască de praf pentru a vă pro-
teja căile respiratorii.

  Purtaţi încălţăminte de protecţie.

 Purtaţi mănuşi de protecţie.

 Feriţi de umezeală, nu expuneţi la ploi.

 Nu umblaţi în interiorul cuvei afl at în ro-
taţie.

 Scoateţi maşina din priză.

 Tensiune periculoasă.

Utilajul este greu. Pentru manipulare 
sunt necesare cel puţin două per-
soane.

Ţineţi departe de copii.

Se va feri de îngheţ.

Feriţi de umezeală.
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Precuţie! Dacă cablul de alimentare 
este deteriorat, trebuie înlocuit de 

către un atelier recunoscut în vederea evi-
tării pericolelor.

Întreţinere 
şi îngrijire

Înainte de fiecare utilizare verificaţi vizual 
maşina la defecţiuni, în special cablul de ali-
mentare şi fişa de alimentare.
Nu folosiţi maşina deteriorată. Solicitaţi ime-
diat repararea de un atelier recunoscut, folo-
sind numai piese de schimb originale.
Nu curăţaţi niciodată maşina şi componentele 
sale cu solvenţi, lichide inflamabile sau toxice.
Ungeţi în mod regulat cu ulei toate piesele me-
talice în mişcare (de exemplu roţile şi echipa-
mentul în rotaţie).
Nu ungeţi niciodată coroana dinţată.
Numai o maşină întreţinută şi îngrijită regulat 
poate fi folosită în mod satisfăcător. Întreţine-
rea şi îngrijirea insuficientă poate duce la ac-
cidente şi vătămări imprevizibile.

Utilizarea

Producerea amestecului:
1. Adăugaţi apă şi câteva lopeţi de aditivi cum 
ar fi nisipul (1), pietrişul (2), etc. (vezi la pagina 
VIII)
2. Adăugaţi câteva lopeţi de material de îmbi-
nare (ciment, var, etc.)
3. Repetaţi paşii 1 şi 2 până când se atinge 
raportul de amestecare dorit.
4. Amestecaţi bine amestecul.

Pentru poziţionarea corectă a cuvei vezi pa-
gina VII:
• Pentru mortar alegeţi poziţia I la placa re-

glabilă.
• Pentru beton alegeţi poziţia II la placa re-

glabilă.

Înainte de a efectua orice lucrare 
pe maşină, scoateţi maşina din 

priză.

Umpleţi şi goliţi cuva numai dacă 
motorul este în funcţionare. Veri-

ficaţi stabilitatea betonierei. Cuva beto-
nierei este grea - fiţi precaut la golirea 
cuvei.

Utilizare conform 
destinaţiei

Betoniera a fost proiectată pentru o utilizare în 
casă cât şi în grădină, în exclusivitate pentru 
producţia de beton şi mortar, de către persoa-
ne cu o vârstă peste 16 ani.
Orice altă utilizare sau modificare a maşinii, 
care nu este descrisă în acest manual, se con-
sideră a fi utilizare necorespunzătoare şi poa-
te conduce la pericole considerabile. Utilizarea 
incorectă anulează garanţia.
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Model CM140L CM160L CM180L
Cod art. 5960984/6216482 6216483 6216484
Tensiunea nominală 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz
Ieşire motor 550 W/P1 650 W/P1 650 W/P1
Clasa de protecţie II II II
Grad de protecţie IP44 IP44 IP44
Turaţie maximă motor 2800 min-1 2800 min-1 2800 min-1

Capacitate cuvă 140 l 160 l 180 l
Turaţie cuvă betonieră 30 min-1 26 min-1 26 min-1

Dispozitiv de fixare cuvă 18-fold 20-fold 20-fold
Ø roată de mână 520 mm 520 mm 520 mm
Greutate 50,5 kg 53,5 kg 55,5 kg
Nivel măsurat de 
presiune sonoră (LWA)

95 dB (A), 
K= 3 db(A)

95 dB (A), 
K= 3 db(A)

95 dB (A), 
K= 3 db(A)

Nivel de presiune sonoră 
(garantat)

98 dB (A) 98 dB (A) 98 dB (A)

Nivel de presiune sonoră (LpA) 71 dB(A), 
K= 3 db(A)

71 dB(A), 
K= 3 db(A)

71 dB(A), 
K= 3 db(A)

Date tehnice

Zgomote
Valorile specificate în aceste instrucţiuni sunt 
măsurate în concordanţă cu o procedură stan-
dardizată de măsurare descrisă în 2000/14/
CE şi se pot utiliza pentru compararea maşi-
nilor.
Acestea pot fi utilizate într-o evaluare prelimi-
nară a expunerii.

Pot exista reglementări locale care să prevadă 
restricţii cu privire la timpul de funcţionare.

Eliminarea ca deşeu
Simbolul pubelei cu roţi barate cu 
două linii în X indică faptul că echi-
pamentele electrice şi electronice de 
aruncat trebuie colectate separat. 

Aceste echipamente pot conţine substanţe 
periculoase şi care prezintă risc. Aceste unelte 
trebuie returnate la punctul de colectare pre-
văzut pentru reciclarea echipamentelor elec-
trice şi electronice de aruncat şi nu pot fi dis-
puse ca deşeu urban nesortat. Procedând as-
tfel contribuiţi la păstrarea resurselor şi prote-
jarea mediului înconjurător. Pentru mai multe 
informaţii luaţi legătura cu autorităţile locale.

Nu lăsaţi copii să se joace cu pungile de plas-
tic şi cu materialele de ambalare din cauza 
unor posibile accidente sau pericol de sufo-
care. Ţineţi aceste materiale la loc sigur sau 
eliminaţi-le în mod ecologic.
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Depanare

Problema Cauza posibilă Soluţia
Motorul nu funcţio-
nează

Nu primeşte curent Asiguraţi-vă că tensiunea este în 
conformitate cu cerinţele specificate 
în datele tehnice.

Cablu defect Pentru reparaţii duceţi maşina la un 
atelier recunoscut.

Motorul mârâie, 
roteşte dar nu por-
neşte.

Coroana dinţată este blocată. Curăţaţi coroana dinţată
Condensator defect Pentru reparaţii duceţi maşina la un 

atelier recunoscut.
Betoniera este bloca-
tă de sarcini mici, se 
opreşte automat

Cablul prelungitor nu îndepli-
neşte cerinţele

Secţiunea necesară a cablurilor de 
prelungire este de:
1,5 mm2 - până la 25 m
2,5 mm2 - pentru cabluri cu o lungime 
mai mare

Presiunea de contact 
pe roata manuală 
este prea mică

Arcul de presiune nu este 
suficient de strâns

Strângeţi şurubul (Pagina IX)

Cuva nu se roteşte 
după pornire

Curea trapezoidală defectă 
sau tensiune incorectă

Asiguraţi-vă că tensiunea este în 
conformitate cu cerinţele specificate 
în datele tehnice. Pentru schimbarea 
curelei trapezoidale duceţi maşina la 
un atelier recunoscut.
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Declaraţie de conformitate

Declarăm că produsul descris în Date 
tehnice:

Betonieră CM120L

fabricat pentru:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germania

este conform cu următoarele directive:
Directiva Maşini 2006/42/CE
Directiva privind echipamentele folosite 
în exterior 2000/14/CE
Directiva EMC (compatibilitate electro-
magnetică) 2014/30/UE

şi este în conformitate cu următoarele stan-
darde armonizate aplicabile:

EN 12151:2007
EN 60204-1:2006/A1
EN 55014-1:2006/A2
EN 55014-2:1997/A2
EN 61000-3-2:2006/A2
EN 61000-3-3:2008 

Conformitatea cu prevederile referitoare la 
emisia de zgomot din Directiva privind echipa-
mentele folosite în exterior este verificată prin 
procedura de evaluare a conformităţii potrivit 
anexei VI şi directivei 2005/88/CE.

Nivelul de putere sonoră măsurat: 95 dB(A)
Nivelul de putere sonoră garantat: 98 dB(A)

Andreas Back
Direcţia Managementul calităţii, mediu şi CSR 
(responsabilitatea socială a întreprinderii)
Reprezentantul autorizat pentru elaborarea 
documentaţiei tehnice

Bornheim, 21.04.2016

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germania
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