
IT  
Tosasiepi portatile a motore - MANUALE DI ISTRUZIONI
ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

CS  
Přenosné motorové plotové nůžky - NÁVOD K POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

DA  
Bærbar motordreven Hækkeklipper - BRUGSANVISNING
ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.

DE  
Tragbare motorbetriebene Heckenschere - GEBRAUCHSANWEISUNG
ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

EL  
Φορητό ψαλίδι μπορντούρας βενζίνης - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιησετε το μηχανημα, διαβαστε προσεκτικα το παρον εγχειριδιο.

EN  
Powered hand-held hedge trimmer - OPERATOR’S MANUAL
WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

ES  
Cortasetos portátil de motor - MANUAL DE INSTRUCCIONES
ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

ET  
Kaasaskantav mootoriga hekilõikur - KASUTUSJUHEND
TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

FI  
Käsin kannateltava moottorikäyttöinen pensasleikkuri
KÄYTTÖOHJEET - VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.

FR  
Taille-haie portatif à moteur - MANUEL D’UTILISATION
ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d’utiliser cette machine.

HR  
Prijenosne motorne škare za živicu - PRIRUČNIK ZA UPORABU
POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

HU  
Hordozható motoros sövénynyíró - HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

LT  
Rankinės motorinės gyvatvorių žirklės - NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.

LV  
Ar piedziņu aprīkotais rokturamais dzīvžoga apgriezējs 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA - UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet 

doto instrukciju.

MK  
Преносен поткаструвач - УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: прочитајте го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.

NL  
Draagbare heggeschaar met motor - GEBRUIKERSHANDLEIDING
LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.

NO  
Bærbar motordrevet hekksaks - INSTRUKSJONSBOK
ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.

PL  
Ręczny sekator spalinowy - INSTRUKCJE OBSŁUGI
OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

PT  
Corta-sebes portátil motorizado - MANUAL DE INSTRUÇÕES
ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

RU  
Портативные моторизованные шпалерные ножницы 
РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ - ВНИМАНИЕ: прежде чем 

пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто руководство по зксплуатации.

SL  
Prenosni motorni rezalnik grmičevja - PRIROČNIK ZA UPORABO
POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.

SV  
Motordrivna handhållna häcksaxar - BRUKSANVISNING
VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.

TR  
Motorlu elde taşınabilir çit budama makinesi - KULLANIM KILAVUZU
DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.
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Kedves Ügyfelünk!

Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy a mi termékeink közül választott és kívánjuk, hogy a gép 
használata kivívja teljes megelégedését és mindenben megfeleljen elvárásainak.
Ezt a használati utasítást azért állítottuk össze, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a gép megismerését 
és biztonságos körülmények között történő hatékony használatát. Ne felejtse el, hogy a használati utasítás 
a gép szerves részét képezi ezért tartsa mindig kéznél, hogy bármikor bárminek utána tudjon nézni, és 
amikor a gépet másoknak átengedi, vagy akár csak kölcsönadja, ne felejtse el a használati utasítást is 
vele együtt átadni. 

Az Ön új gépét a hatályos törvények előírásainak megfelelően terveztük és kiviteleztük és ha a jelen hasz-
nálati utasítás (előirányzott használat) valamennyi útmutatását betartja a gép biztonságos és megbízható 
lesz; bármilyen más használat vagy a használati biztonságra, karbantartásra és feltüntetett javításra 
vonatkozó előírások be nem tartása ”helytelen használatnak” minősül és a garancia elévülését, valamint 
a Gyártó bárminemű felelősség alóli mentesülését vonja maga után, a használóra hárítva a saját magán 
vagy másokon okozott károkból illetve sérülésekből származó kötelezettségeket. 

Amennyiben kisebb különbségeket vél felfedezni az itt leírtak és az Ön tulajdonában lévő gép között, tartsa 
szem előtt, hogy a termék folyamatos javítása és újítása következtében a jelen használati utasításban fel-
tüntetett információk előzetes értesítés és frissítési kötelezettség nélküli módosítások tárgyát képezhetik, 
kivéve a biztonság és működőképesség tekintetében fennálló alapvető jellemzőket. Kétség esetén lépjen 
kapcsolatba viszonteladójával. Jó munkát!

TARTALOMJEGYZÉK

1.  A főbb alkatrészek azonosítása  .................................................  2
2.  Jelölések  ....................................................................................  3
3.  Biztonsági előrások  ....................................................................  4
4.  Munkára történő előkészület  ......................................................  6
5.  Motor indítás - Használat - Leállítás  ...........................................  7
6.  A gép használata  .......................................................................  9
7.  Karbantartás és tárolás  ............................................................  10
8.  Meghibásodások azonosítása  ..................................................  12
9.  Műszaki adatok  ........................................................................  12
10. Tartozékok  ...............................................................................  12
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 1. Motor
 2.  Vágóegység 

(vágókés)
 3. Vágásvédő lemez
 4. Elülső markolat
 5. Hátsó markolat
 6.  Hátsó markolat kioldó 

vezérlő
 7. Vágókés védőtok 
10. Azonosító cimke

VEZÉRLÉSEK 
ÉS FELTÖLTÉSEK

11.  Motor leállító 
kapcsoló

12.  Vágókés vezérlő 
(gázkar)

13.  Gáz bizonsági kar
14.  Indítógomb
15.  Szivató (Starter)
16.  Indító egység vezérlő 

(Primer) 

21.  Üzemanyagkeverék 
tartály 
tanksapka

22.  Légszűrő fedél
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AZONOSÍTÓ CIMKE

10.1)  Előírás szerinti 
minőségazonossági jelzés

10.2) A gyártó neve és címe
10.3) Zajteljesítmény szint LWA
10.4) Gép típusa
10.6)  Azonosító szám
10.8)  Gyártási év
10.9)  Cikkszám
10.10)  Kibocsátási szám

A példa megfelelőségi nyilatkozat a használati 
útmutató utolsó oldalain található

10.410.1

10.8

10.2

10.9 10.6

10.10

Art.N.

WAL

dB

WAL

10.3
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1) Figyelem! Veszély

2) Mielőtt használatba venné a gépet olvassa el a 
használati utasítást.

3) Az Ön hallószerve helyrehozhatatlan ká ro so-
dás veszélyének van kitéve.
Felhívjuk a gép használójának figyelmét, hogy 
hoss zabb időn keresztüli mindennapos normál 
kö rülmények közötti használat esetén 85 dB (A) 
ér téknek megfelelő, vagy annál magasabb zajs-
zint nek teheti ki magát.

Kötelező személyes védőfelszerelést használni. 
A gép használata során viseljen mindig biztonsági 
védőszemüveget és hallásvédő eszközöket.
Abban az esetben, ha tárgyak leesésének a ves-
zé lye is fennáll, hordjon védősisakot. 

4) A kés nagyon éles, ezért könnyen okozhat vá-
gott sérüléseket.

 2. JELÖLÉSEK

 FIGYELEM:  az Ön által vásárolt gépet hobbyból történő használatra tervezték.

11) Keverék tartály

12)  Szivató (Starter)

13)   Indító egység vezérlő (Primer)

MAGYARÁZÓ JELZÉSEK A GÉPEN (ha vannak)
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A) ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK

1) EZ A GÉP SÚLYOS KÁROKAT ÉS SÉRÜLÉSE-
KET OKOZHAT! Olvassa el figyelmesen a gép he-
lyes használatára, előkészítésére, karbantartására, 
beindítására és leállítására vonatkozó utasításokat. 
Ismerje meg a kezelőszerveket, és sajátítsa el e gép 
kezelését. Tanulja meg a motor gyors leállítását. 
2) A gépet rendeltetésének megfelelően hasz ná-
lja azaz “kisebb méretű ágakkal rendelkező bo -
krokból álló sövények nyírására és iga zí tá sá  ra”. 
Bármely más felhasználás veszélyes lehet és károsít-
hatja a gépet is. Helytelen használatnak minősülnek 
az alábbiak (példaként és nem kizárólagosan):
–  fűnyírás általában, és különösképpen a járdasze-

gélyek közelében;
–  aprítás komposztolás céljából;
–  gallyvágás, -metszés;
–  a gép használata nem növényi eredetű anyag vá-

gására;
–  egy személynél többen alkalmazzák a gépet.
3) Tilos gyerekekre bízni a gép használatát, illetve 
olyan személyre, aki nem ismeri a gép ke ze lé sé re 
vonatkozó útmutatásokat. A helyi tör vény ren deletek 
szabályozhatják a gép használatához előírt minimális 
életkort.
4) A gépet egyszerre egynél több személy nem hasz-
nálhatja. 
5) Soha ne használja a gépet 
–   más személyek, főleg gyermekek jelenlétében, il-

letve állatok közelében
–   ha a használó fáradt vagy nem érzi jól magát, illetve 

ha gyógyszer, kábítószer, alkohol vagy más olyan 
szerek hatása alatt áll, melyek reflexeit és figyelmét 
károsan befolyásolják.

–   ha a használó nem képes a gépet két kézzel erő-
sen megtartani és/vagy munka közben nem tud két 
lábon stabilan egyensúlyban ma rad ni. 

6) Tartsa szem előtt, hogy a gép kezelője felelős a 
más személyeken bekövetkező balesetekért, va gy 
pedig azok tulajdonában keletkező káro kért.

B) MUNKAVÉGZÉS ELŐTTI MŰVELETEK

1) Munka közben olyan megfelelő öltözetet kell hor-
dani, mely nem akadályozza a használót. 
–   Használjon testhez simuló védőruhát, mely rendel-

kezik vágásbiztos védőrészekkel.
–   Hordjon védőkesztyűt, védőszemüveget és csús -

zásgátló talppal rendelkező vágásbiztos cipőt.  
–   Hallószervének védelmére használjon fül vé dőt.
–   Ne használjon sálat, köpenyt, nyakláncot vagy 

bármilyen lelógó vagy széles kellékeket, melyek 
beakadhatnak a gépbe vagy más a munkavégzés 
helyén lévő tárgyakba, illetve anyagokba. 

–  Ha hosszú a haja, kösse megfelelően össze.
2) FIGYELEM:  VESZÉLY! A benzin tűzveszélyes.
–   az üzemanyagot az ezen típusú használatra elő-

irányzott megfelelő kannákban tárolja;

–   ne dohányozzon, amikor az üzemanyagot kezeli;
–   lassan nyissa ki tanksapkát és hagyja, hogy a 

belső nyomás fokozatosan kerüljön kieresz tésre; 
rasaerba

–   csak a szabadban töltsön üzemanyagot a gép   be, 
melyet egy tölcsér segítségével végezzen;

–   az üzemanyagot mindig a motor indítása előtt töltse 
a gépbe. Járó vagy meleg motornál ne nyis sa ki a 
tanksapkát és ne töltsön üzemanyagot.

–   ha a benzin kifolyt, ne indítsa el a motort, ha nem tá-
volítsa el a gépet arról a területről, ahol ez történt és 
kerülje az olyan eszközök hasz ná latát, melyek tüzet 
okozhatnak egészen ad dig, amíg az üzemanyag 
el nem párolgott és a ben zingőz szét nem oszlott;

–   a gépre vagy a földre került minden benzin nyomot 
távolítson azonnal el;

–   ne indítsa el a gépet azon a helyen, ahol az üzem-
anyag utántöltését végezte;

–   kerülje az üzemanyag ruhájával történő érintkezé-
sét, és ha ez mégis megtörtént volna öl töz  zön át 
mielőtt a motort elindítaná;

–   tankolás után a tanksapkát gondosan tegye vissza 
a helyére és alaposan húzza meg.

3) A sérült vagy károsodott kipufogót cserélje ki.
4) Használat előtt végezzen egy általános elle nőr-
zést a gépen és különösen az alábbiakra for dít son 
figyelmet:
–   a gázkarnak és a biztonsági karnak szabadon 

kell mozognia és nem erőltetetten, továbbá kien-
gedésüket követően automatikusan és gyor san kell 
a semleges helyzetbe vissza tér niük;

–   a gázkarnak rögzített helyzetben kell maradnia ha 
nem nyomják le a biztonsági kart;

–   a motor leállító kapcsolónak könnyen kell egyik 
helyezetből a másikba mozdulnia;

–   az elektromos vezetékeknek és különösen a gyer-
tya vezetékének épnek kell lenniük szikra kép-
ződések elkerülése érdekében, és a gyertyasapkát 
megfelelően kell a gyertyára szerelni;

–   a gép markolatait és védőrészeit tisztán kell tartani, 
és azoknak szilárdan kell a géphez rög zülniük;

–   a vágókések soha nem lehetnek sérültek;
5) A munka kezdete előtt győződjön meg arról, hogy 
valamennyi védőrész megfelelően legyen felszerelve. 

C) HASZNÁLAT KÖZBEN

1) A motort nem szabad zárt térben működtetni a 
szénmonoxid mérgezés veszélye miatt.
2) Kizárólag napfénynél vagy megfelelő me ster sé ges 
fénynél dolgozzon. 
3) Álljon biztos és stabil helyzetben:
–   amennyire csak lehet kerülje a vizes, vagy csús zós 

talajon illetve a túl egyenetlen vagy me  redek földön 
történő munkavégzést, melyek nem garantálják a 
kezelő stabil helyzetét mun  ka közben;

–  kerülje nem stabil létrák és állások hasz ná la tát;
–   soha ne fusson, hanem gyalogoljon és figyeljen a 

talaj egyenetlenségeire és esetleges aka dá l yokra.
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6) Használjon védőkesztyűt minden a vágóe gy sé gen 
végezendő művelethez. 
7) Ügyeljen a vágókések élezésére. Minden a vá-
gókéseket érintő művelet olyan munkának minősül, 
melyhez a megfelelő szerszámokon túl sajátos isme-
retek is szükségesek. Biztonsági okokból ajánlatos 
ezen típusú műveleteket erre szakosodott szervizben 
elvégeztetni. 
8) Biztonsági okokból a gépet soha ne használja 
elkopott vagy megrongálódott vágóeszközzel vagy 
egyéb alkatrészekkel. A sérült alkatrészeket ne ja-
vítsa, hanem eredeti gyári új alkatrészekre cserélje 
le. Csak eredeti cse realkatrészeket használjon. A mi-
nőségileg nem megfelelő alkatrészek károsíthatják a 
gépet, és a biztonságot is veszélyeztetik.
9) A gépet gyermekek által el nem érhető helyre te-
gye el.

E) SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS

1) Minden alkalommal, amikor a gépet ellenőrizni, 
mozgatni, vagy szállítani kell:
–  kapcsolja ki a motort, várja meg a vágókések leál-

lását, vegye le a gyertyasapkát és várja meg, míg 
a gép kihűl;   

–  helyezze fel a vágókés védőtokot;
–   fogja meg a gépet kizárólag a markolatoknál fog va 

és a vágókéseket fordítsa a haladási irán nyal el-
lentétes irányba.

2) Amikor a gépet egy gépjárművel szállítja oly mó-
don kell elhelyezni, hogy az ne jelentsen ves zé lyt 
senkire nézve sem és szilárdan kell rög zí te ni, hogy 
elkerülje feldőlését, mely károkat okozhat, illetve az 
üzemanyag kifolyását idézheti elő. 

F)  HOGYAN KELL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST 
ÉRTELMEZNI

A használati utasítás szövegében a különlegesen fon-
tos információkat tartalmazó fejezeteket kü lön böző 
fokozatokban emeltük ki, melyek je len té sét az aláb-
biakban ismertetjük:

MEGJEGYZÉS  

vagy   

FONTOS   Az  előző  részekben  feltün te
tettekre vonatkozó pontosításokat vagy egyéb infor
mációt  tartalmaz a célból, hogy segítsen el ke rülni a 
gép megrongálódását vagy egyéb ká rok okozását.      
   

FIGYELEM!  Be nem tartás esetén sze 
mélyes, vagy másoknak okozott sé rü lé sek veszé
lye.

VESZÉLY!  Személyes vagy másoknak 
okozható súlyos illetve életveszélyes ba le setek 
kockázata a szabályok be nem tar tá sa esetén.
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- Mindig figyeljen a környezetére, és ügyeljen mind-
azokra a kockázatokra, melyek a gép zaja miatt elke-
rülhetik a figyelmét.   
4) A motort szabad kezével akkor indítsa el, miután a 
gépet szilárdan a talajra támasztotta: 
–   a motor indítását az üzemanyag töltés helyétől leg-

alább 3 méterre végezze;
–   ellenőrizze, hogy mások ne legyenek a gép ható-

sugarában;
–   ne irányítsa a kipufogót, tehát a kipufogógázt gyú-

lékony anyagok felé.
5) Ügyeljen a közelében levő feszültéség alatti elekt-
romos kábelekre.
6) Ne változtasson a gép alapbeállításán, külö nös 
tekintettel a motor fordulatszámára.
7) Ellenőrizze, hogy a gép minimális fordulats zá ma 
akkora legyen, hogy az ne tegye lehetővé a vágóké-
sek mozgását továbbá, hogy gáz adása után a motor 
gyorsan visszatérjen a minimális fordulatszámra. 
8) Ügyeljen arra, hogy ne ütközzön erősen a vá gó-
késsel idegen tárgyaknak és figyeljen a vá gó ké  sek 
haladása által esetlegesen okozott tár gyak kidobá-
sára. 
9) Ha a vágóeszköz idegen testnek ütközik vagy a 
sövénynyíró szokatlan zajt ad illetve vibrálni kezd, 
kapcsolja ki a motort és hagyja leállni a gépet. Bontsa 
a gyertya vezetékének csatlakozását a gyertyáról és 
végezze el az alábbi műveleteket.
–  ellenőrizze a károkat;
–  ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult részek, ha 

szükséges, rögzítse;
–  cserélje ki egyenértékű jellemzőjű részekre vagy 

javíttassa meg a károsodott részeket.   
10) Állítsa le a motort, mielőtt:
–  megtisztítaná vagy megszüntetné a leblokkolás 

okát; 
–  ellenőrizné a sövénynyírót, elvégezné a karbantar-

tását vagy dolgozna rajta; 
–  beállítaná a vágóeszközt;
–  a gépet felügyelet nélkül hagyná.

D) KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

1) Ellenőrizze a csavarok illetve csavaranyák ép sé-
gét és rögzítettségét a gép biztonságos mű kö dé se 
érdekében. Fontos a folyamatos, alapos kar  bantartás 
a gép élettartama és biztonságos működése érde-
kében.
2) A tűzveszély elkerülése érdekében a gépet ne 
raktározza benzinnel tele tartállyal olyan zárt helyen 
ahol a benzingőztől láng, szikra vagy erős hőforrás 
közelében begyulladhatna.
3) Hagyja kihűlni a motort mielőtt a gépet bárhol el-
helyezné.
4) A tűzveszély elkerülése érdekében a motort, kipu-
fogó hangtompítóját, és a benzin táro lá sá nak környé-
két tartsa tisztán és különösen gally, levél vagy túlsá-
gos zsír szennyeződésektől mentesen; ne hagyjon 
továbbá levágott növényekkel teli tárolóegységeket 
zárt helyiségben.
5) Amennyiben a tankot le kell ürítenie ezt hideg mo-
tor mellett és a szabadban végezze.



• A keverék előkészítése és tárolása

VESZÉLY!  A benzin és a keverék 
gyúlékony!

–   A benzint és a keveréket üzemanyagok 
számáraelőírttartályokbankelltárolnibiz
tonságos helyen, hőforrásoktól vagy nyílt
lángoktól távol. 

–   Ne hagyja a tartályokat gyermekek által el
érhetőhelyen.

– Ne dohányozzon a keverék összeállítása
közben,éskerüljeabenzingőzbelélegzé
sét. 

A táblázat a keverékhez használandó benzin és 
olaj mennyiségeket tünteti fel a felhasznált olaj 
típusától függően. 

A keverék készítéséhez:

–   Töltse a benzin mennyiségének kb. felét egy e 
célra előírt jellemzőkkel rendelkező kannába.

–   Öntse hozzá a táblázat szerinti olajmennyiség 
egészét.

–  Töltse bele a maradék benzint.
–   Zárja le a kannát a kupakjával és erősen rázza 

össze.

FONTOS  A keverék elöregszik. Ne kés
 zítsen  túl  nagy mennyiségű  keveréket,  így  el ke 
rülheti lerakódások képződését. 

FONTOS   Tartsa jól megkülönböztetve 
és könnyen azonosíthatóan a keveréket és a ben
zint  tartalmazó  kannákat,  hogy  használatuk  al
kalmával elkerülje felcserélésüket.

FONTOS  Megfelelő időközönként tisz
títsa meg a benzint és a keveréket tartalmazó kan
nákat, hogy esetleges lerakódásokat eltá vo lít son 
belőlük. 

6 MUNKÁRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÜLETHU

A GÉP ELLENŐRZÉSE

Mielőtt munkába kezdene:

–   ellenőrizze, hogy nincsenek-e kilazult csavarok 
a gépen és a vágókésen;

–   ellenőrizze, hogy a vágókések élesek legyenek 
és ne legyenek rajtuk károsodásra utaló jelek;

–  ellenőrizze, hogy a légszűrő tiszta legyen;
–   ellenőrizze, hogy a védőrészek jól rögzítettek és 

működőképesek legyenek;
–  ellenőrizze a markolatok rögzítését.

AZ ÜZEMANYAGKEVERÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

Ez a gép kétütemű motorral rendelkezik, mely ben-
zinből és kenőolajból álló keverékkel mű kö dik.

FONTOS   Kizárólag benzin has z ná la ta 
károsítja a motort, és a garancia elévülését vo nja 
maga után.

FONTOS   Kizárólag minőségi  üzema
nya got  és  kenőanyagot  használjon  a megfelelő 
te ljesítmény, és a mechanikus szervek hosszabb 
élet tartamának biztosítása céljából. 

• A benzin jellemzői

Kizárólag ólommentes benzint (zöld benzint) hasz-
náljon, melynek oktánszáma nem alacsonyabb 
90-nél. 

FONTOS   Az ólommentes benzin ha j la
mos üledéket képezni a tartályban, ha 2 hó nap nál 
tovább tárolják. Használjon mindig friss benzint! 

• Az olaj jellemzői

Kizárólag kiváló minőségű szintetikus olajat hasz-
náljon, mely kifejezetten kétütemű motorokhoz 
való.

Viszonteladójától beszerezhetők kifejezetten ezen 
típusú motorhoz való olajok, melyek kitűnő védel-
met képesek biztosítani. 

Ezen típusú olajok használata lehetővé teszi egy 
2,5%-os keverék létrehozását, mely 1 rész olajból 
áll minden  40 rész benzin tekintetében. 
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 Benzin Szintetikus olaj Kétütemű
 liter liter cm3

 1 0,025 25
 2 0,050 50
 3 0,075 75
 5 0,125 125
 10 0,250 250



2.  Nyomjon óvatosan a “primer” gömbjén (2)  
7-10-szer egészen amíg az üzemanyag a sze-
lelőcsőből távozik. 

3.  Helyezze a starter vezérlőkarát (3) «CHOKE» 
állásba.

4.  Tartsa szilárdan a gépet a talajon úgy, hogy 
az eg yik keze a markolaton legyen, hogy ne 
ves zítse el a gép feletti uralmát indítás közben.

FIGYELEM!  Ha a gépet nem tartja szi
lárdan,amotor lökéseakezelőegyensúlyá
nak elvesztését, vagy a vágókés egy akadály, 
vagyakármagaakezelőfelétörténőkivetését
idézhetielő.

5.  Lassan húzza az indítógombot ki 10-15 cm-ig, 
amíg egy bizonyos ellenállást nem érez, majd 
pedig néhányszor húzza még meg, amíg az 
első robajokat nem hallja.

FONTOS   Az  elszakadás megelőzése 
érdekében ne húzza ki a zsinórt teljes hoss zá ban, 
ne húzza továbbá a zsinórvezető nyílás men tén és 
fokozatosan eressze el a gombot  így elke rülheti, 
hogy a zsinór ellenőrizetlenül hú zó djon vissza.

A MOTOR INDÍTÁSA

FIGYELEM!  Amotorindításátazüze
manyagtöltéshelyétőllegalább3méterestá
vol ságra végezze

A motor indítása előtt:

–  Helyezze el a gépet stabil helyzetben a talajon. 
–  Távolítsa el a vágókés védőtokot.
–   Győződjön meg arról, hogy a vágókés ne érjen 

a talajhoz, vagy más tárgyakhoz.
–   Győződjön meg arról, hogy a markolat köz ponti 

helyzetben rögzítve legyen. 

• Hidegindítás

MEGJEGYZÉS  “Hidegindítás” alatt azt értjük, 
ha az indítást a motor leállítását követő legalább 5 
perc  elteltével,  vagy  egy  üzemanyag  utántöltést 
követően végzik.

A motor indításához (2. Ábra):

1. Nyomja a kapcsolót (1) «I» állásba.

–   Tisztítsa meg a tanksapkát és környékét, így el-
kerülheti, hogy utántöltés közben szennyeződés 
kerüljön a tartályba. 

–   Óvatosan nyissa fel a tanksapkát, így fokoza-
tosan ereszti ki a nyomást. Az utántöltést egy 
tölcsér segítségével végezze, és kerülje a tartály 
peremig történő töltését. (1 Ábra).

FIGYELEM!  Zárja mindig vissza a 
tanksapkátésrögzítsejól.

FIGYELEM!  Azonnal távolítson el az
esetlegesen a gépre, vagy a talajra  került min
denüzemanyagkeveréknyomotésneindítsa
elamotortaddig,amígabenzingőzszétnem
oszlott.

ÜZEMANYAG UTÁNTÖLTÉS

VESZÉLY!  Ne dohányozzon az üze
man yag töltése közben, és ne lélegezze be a 
benzingőzt.

FIGYELEM!  A kanna kupakját óva to
sannyissafel,mivelbelsejébenesetlegnyo
másképződhetett.

Üzemanyag töltés előtt:

–   Rázza jól fel a keveréket tartalmazó kannát.
–   Helyezze el a gépet vízszintesen, stabil helyzet-

ben oly módon, hogy a tanksapka felfelé legyen.
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tor minimális fordulatszámon működjön néhány 
másodpercig.

–  Nyomja a kapcsolót (2) «O» állásba.

FIGYELEM!  Miután a gázkart mi ni má
lis fordulatszámrahelyezte, a vágókések le
állásához szükség van néhány másodpercre.

FIGYELEM!  Vészleállításeseténállítsa
azonnal a kapcsolót «O» állásba.

6.  Húzza meg újra az indítógombot, amíg a mo tor 
szabályosan el nem indul.

7.  Helyezze a starter vezérlőkarát (3) «RUN» ál-
lás ba

8.  Hagyja, hogy a motor minimális for du lats zá mon 
működjön legalább 1 percig mielőtt ma xi mális 
fordulatszámra kapcsolna.

FONTOS  Ha az indítózsinór gombját (4) 
többször meghúzzák amikor a starter ve zér lő ka ra 
(3) «CHOKE» állásban van, a motor túlfolyhat és 
nehézkessé teheti az indítást. 

A motor túlfolyása esetén szerelje le a gyertyát  és 
húzza meg óvatosan az indítózsinór gombját (5), 
hogy eltávolítsa a fölösleges üzemanyagot; ezt 
követően szárítsa meg a gyertya elektródjait és 
szerelje vissza a motorra.

• Meleg indítás

A meleg indításhoz (azonnal a motor leállását kö-
vetően) kövesse az előzőekben feltüntetett eljárás 
1-4-5-6 pontjait. 

A MOTOR HASZNÁLATA (3. Ábra)

A vágóegység sebességét a hátsó markolaton (2) 
lévő gázkar (1) szabályozza. 

Ennek a karnak a működtetése csak akkor lehet-
séges, ha vele egyidejűleg a biztonsági kar (3) is 
benyomásra kerül. 

A vágókések felé történő mozgást a motor egy 
centrifugális elven működő tengelykapcsolón ke-
resztül továbbítja, mely megakadályozza a vá gó-
kések mozgását, amikor a motor minimális for-
dulatszámon működik

FIGYELEM!  Ne használja a gépet, ha a 
vágóegység amotorminimális fordulatszá
mán mozog; ez esetben lépjen kapcsolatba a 
Viszonteladójával.

A megfelelő működési sebességet a gázkar (1) 
járat végéig történő nyomásával érheti el.

FONTOS   A gép működésének első 68 
órájában  kerülje  a motor maximális  fordulatszá
mon történő használatát.

MOTOR LEÁLLÍTÁS (4. Ábra)

A motor leállításához:
–   Engedje el a gázkart (1) és hagyja, hogy a mo-
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vágóegységhez képest, lehetővé téve ezál tal, hogy a 
sövény vágását kényelmesebben vé gez hesse.

FIGYELEM!  A markolat szabályo zá sát ki
kapcsolt motor mellett kell végezni.

– Engedje le a kioldó kart (2).
–  Fordítsa a hátsó markolatot (1) a kívánt állásba.
–  Mielőtt használatba venné a gépet, győződjön meg 

arról, hogy a kioldó kar (2) teljesen visszatért-e a felső 
állásba és hogy a hátsó markolat megfelelően stabil 
legyen.

FIGYELEM!  Munka közben a hátsó mar
kolatnakmindigfüggőlegeshelyzetbenkelllennie
a vágóegység által felvett helyzettől függetlenül
(3).

VÁGÁSI MÓDOZAT

FIGYELEM!  Vágás közben a gépet mindig 
kétkézzelerősenkelltartani.

FIGYELEM!  Azonnalállítsaleamotortha
a vágókések elakadnak munka köz ben, vagy a sö
vény gallyaiba beakadnak.

Ajánlatos mindig a sövény két függőleges oldalát vágni 
először, és utána a felső részét. 

• Függőleges vágás (6. Ábra)

A vágást íves mozgással kell végezni alulról felfelé oly 
módon, hogy a vágókés a testétől a lehető legtávolabb 
legyen. 

• Vízszintes vágás (7. Ábra)

A legjobb eredményt úgy éri el, ha a vágókést a vágás 
irányában enyhén döntve tartja (5˚ - 10˚) és íves moz-
gással lassan és folyamatosan halad előre, főleg ha 
nagyon sűrű sövényt kell vágnia. 

A VÁGÓKÉSEK OLAJOZÁSA MUNKA KÖZBEN

Ha a vágóegység túlságosan felmelegszik munka köz-
ben, be kell olajozni a vágókések belső felületét.

FIGYELEM!  Ezt a műveletet kikapcsolt
motor és álló vágókések mellett kell végezni.

A MUNKA BEFEJEZÉSE

A munka befejeztével:
–   Állítsa le a motort az előzőekben feltüntetetteknek 

megfelelően (5. fejezet).
–   Várja meg a vágókések leállását és helyezze fel a 

védőtoko

Mások és környezete tiszteletben tartása érdeké-
ben:
–  Ne zavarjon másokat.
–   Szigorúan kövesse a helyi előírásokat a le vá gott 

növényzet megsemmisítését ille tően. 
–   Szigorúan kövesse a helyi előírásokat az o laj, 

benzin, elromlott alkatrészek, vagy bár mi lyen, 
a környzetet jelentősen szennyező an yag tekin-
tetében. 

–  A csomagolóanyagok selejtezését mindig a he-
lyi hatályos előírásoknak megfelelően kell elvé-
gezni.

FIGYELEM!  Arezgéseknektörténőhoss
zú időn keresztüli kitétel neurovaszkuláris zava
rokat és sérüléseket okozhat (ismertebb nevén 
“Raynaudjelenség”vagy“fehérkéz”)főlegannál,
aki keringési zavarokban szenved. A tünetek a ke
zet, a csuklót és az újjakat érintik, melyek tekinte
té ben csökkent az érzékenység, zsibbadtak, visz
ketnek, fájnak, elszíntelenednek, vagy a bőr
szer ke zete módosul. Ezeket a hatásokat csak nö
veliazalacsonykörnyezetihőmérsékletés/vagya
mar ko latok túlzott tartása. A tünetek megjelenése
kor csökkenteni kell a gép használatának idejét, és 
orvoshozkellfordulni.

VESZÉLY!  A gép indítószerkezete ala
csonymértékűelektromágnesesmezőthozlétre,
ámnemzárhatóki,hogyeznemokozinterferenciát
azokkalazaktívvagypasszívorvostechnikaiesz
közökkel,amelyekagépkezelőjénektestébenle
hetnek, ez súlyos egészségi kockázatot jelenthet. 
Ezértagéphasználataelőttazilyenorvostechnikai
eszközökkelélőszemélyekforduljanakinformáci
óértkezelőorvosukhozvagyazeszközökgyártójá
hoz. 

FIGYELEM!  Hordjonmegfelelő öltözetet
munkaközben.Viszonteladója felvilágosítást tud
nyújtani a legmegfelelőbb balesetvédelmi eszkö
zök tekintetében, melyek a munkavégzés alatti biz
tonságát garantálni tudják.

FIGYELEM!  Abban az esetben, ha a 
munkasorángéphibavagybalesettörténik,állítsa
leazonnalamotortéstávolítsaelagépet,hogyne
okozhassontovábbikárokat;amennyibenakezelő
vagy más személyek sérülését okozó baleset tör
tént,nyújtsonelsősegélytazadotthelyzetnekleg
megfelelőbbmódonésforduljonazilletékesegész
ségügyi intézményhez a szükséges ellátásért. 
Távolítsaelgondosanazesetlegestörmelékeket,
melyek jelenléte károkat, személyek vagy állatok 
sérülését okozhatja.  

A MARKOLAT BEÁLLÍTÁSA (5. Ábra) 

A hátsó markolat (1) 3 különböző irányba állí tha tó a 
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A megfelelő karbantartás alapvető fontossággal 
bír a gép eredeti hatékonyságának és használati 
biztonságának hosszú időn keresztüli me gőr zé se 
tekintetében. 

FIGYELEM!  Akarbantartásiműveletek
alatt:

–  vegye le a gyertyasapkát.
– Várjameg, amíg amotormegfelelően le
hűlik.

– Használjon védőkesztyűt a vágókéseket
érintőműveletekközben.

– Hagyjafennavágókésvédőtokot,kivéveha
magánavágókésenkellvalamilyenművel
tet végrehajtania.

–   Gondoskodjon arról, hogy ne kerüljön a kör
nyezetébeolaj,benzinvagymásszennyező
anyag.

A MOTOR ÉS A KIPUFOGÓ 
HANG TOMPÍ TÓJÁNAK TISZTÍTÁSA

A tűzkiütés veszélyének csökkentése érdekében 
tisz títsa gyakran a henger lapátokat sűrített le ve-
gővel és a hangtompító környékét tisztítsa meg 
gallyaktól, levelektől vagy más hulladékoktól. 

A LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

FONTOS   A légszűrő tisztítása alap ve  tő 
fontosságú a gép jó működésének és  hos s  zú élet
tartamának biztosítása szempontjából. 

A tisztítást minden 15 munkaórát követően kell 
elvégezni.

A szűrő tisztításához (8. Ábra):

–  Nyomja meg a gombot (1), fordítsa fel a fedelet 
(2) és vegye ki a szűrőelemet (3). 

–  Mossa meg a szűrőt (3) szappannal és vízzel. 
Ne használjon benzint,vagy más oldószert.

–  A szűrőt a levegőn hagyja megszáradni. 
–  Szerelje vissza a szűrőelemet (3) és zárja vissza 

a fedelet (2), nyomja le kattanásig. 

PORLASZTÓ SZŰRŐ

A tank belsejében egy szűrő található, mely me-
ga kadályozza, hogy szennyeződés kerüljön a 
mo torba. 

Évente egyszer célszerű kicseréltetni a szűrőt Vi-
szonteladójánál.

A GYERTYA ELLENŐRZÉSE

Megfelelő időközönként vegye le és tisztítsa meg 
a gyertyát oly módon, hogy az esetleges le ra -
kódásokat egy fém kefével eltávolítja. 

Ellenőrizze és állítsa be az elektródok közötti me-
g felelő távolságot. (9. Ábra)

Szerelje vissza a gyertyát megfelelően rögzítve a 
készletben található kulccsal.

A gyertyát hasonló jellemzőkkel rendelkező újjal 
kell kicserélni, ha az elektródok kiégtek vagy a 
szigetelő károsodott, illetve minden 50 órás mű-
ködést követően.

A PORLASZTÓ SZABÁLYOZÁSA

A porlasztót a gyárban állították be úgy, hogy 
minden használati körülmény között a legjobb te-
ljesítményt nyújtsa, a hatályos törvényeknek meg -
felelően minimális káros gáz kibocsátásával.
Nem megfelelő teljesítmény esetén ellenőrizze 
min  denekelőtt, hogy a vágókések nincsenek-e 
rész legesen elakadva vagy deformálódva, majd 
for duljon Viszonteladójához a porlasztás és a mo-
tor ellenőrzése céljából.

• A minimális fordulatszám beállítása

FIGYELEM!  A vágóegységnek nem 
sza  bad mozognia a motor minimális 
fordulatszámánál.Haavágóegységamotor
minimálisfordulatszámánmozog,lépjenkap
csolatbaaViszonteladójávalamotormegfe
lelőbeállításacéljából.

A FORDULATSZÁMCSÖKKENTŐ KENÉSE 
(10. Ábra)

Minden 20 órás működést követően állítsa vissza 
a megfelelő kenési szintet molibdén-diszulfidos 
zsír segítségével, melyet a kenő be ren de zés be (1) 
injektál.

A FŰNYÍRÓKÉSEK ELLENŐRZÉSE 
ÉS TISZTÍTÁSA

FIGYELEM!  Rendszeresenellenőrizze,
hogy a fűnyírókések nem hajlottake meg,
nemkárosodtake,ésacsavarokmegfelelően
meg vannake húzva.

A kések távolságának beállítására nincs szük ség, 
mivel az gyárilag be van állítva.
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Nem megfelelő műhelyekben, vagy nem szakem-
ber által végzett műveletek a garancia bár mely 
formájának elévülését vonják maguk után. 

TÁROLÁS

Minden munkavégzés után tisztítsa meg a gépet 
portól és szennyeződésektől, javítsa meg vagy 
cserélje ki a hibás alkatrészeket és zsírozza be 
a vágókéseket, hogy ezzel megelőzze rozs dá so-
dá sukat. 

A gépet száraz helyen, az időjárási viszontag sá-
gok tól védetten és megfelelően felhelyezett vágó-
kés védőtokkal kell tárolni.

HOSSZÚ IDEJŰ MŰKÖDÉSEN KÍVÜL 
HELYEZÉS

FONTOS   Ha hosszú ideig nem hasz ná
lja a gépet, mely alatt 23 hónapnál hosszabb idő
tartamot értünk, ajánlatos néhány tanácsot követni 
annak érdekében, hogy újra használatba vételkor 
elkerüljön esetleges nehézségeket, vagy a motor 
tartós károsodását. 

• Tárolás

Mielőtt a gépet eltenné:
–  Ürítse ki a tankból az üzemanyagot.
–   Indítsa el a motort és tartsa minimális fordulat-

számon egészen addig, amíg le nem áll, hogy 
ezáltal a porlasztóban maradt üzemanyagot 
elhasználja.

–   Hagyja kihűlni a motort és szerelje le a gyertyát.
–   Öntsön a gyertya nyílásába egy kanál (friss) két-

ütemű motorokhoz való olajat. 
–   Húzza meg néhányszor az indítózsinórt, hogy az 

olajat jól eloszlassa a hengerben. 
–   Szerelje vissza a gyertyát  a dugattyúval (a gyer-

tya nyílásából látható) felső holt pontra  amikor a 
dugattyú maximális járatán van. 

• Újra működésbe helyezés

A gép újra működésbe helyezése:
–  Távolítsa el a gyertyát.
–   Húzza meg néhányszor az indítózsinórt a fö lös-

leges olaj eltávolítása céljából.
–   Ellenőrizze a gyertyát a “Gyertya ellenőrzése” 

fejezetben leírtak alapján.
–   Készítse elő a gépet a “Munkára történő elő kés-

zületek” fejezetben leírtak alapján. 

Rendszeresen végezze el a belső vájatok me g-
tisz títását a törmelékektől, melyek me ga ka dá lyo-
zha tják a fűnyírókések megfelelő mozgását.

A tisztí tás elvégzéséhez (11. Ábra):

–  Csavarja le az anyákat (1) és távolítsa el a csa-
va rokat (2) és a rudat (3).

–  Tisztítsa meg gondosan a lyukakat (4) a portól 
és szennyeződésektől.

–  Kenje a kések belső felületét.
–  Szerelje vissza a rudat (3) a csavarokkal (2), 

ügyeljen a távtartók (5) megfelelő elhelyez ke-
dé sére, és illessze be az alátéteket (6 és 7) az 
anyák (1) alá.

–  Húzza meg ütközésig a csavaranyákat (1).

FIGYELEM!  Ellenőrizzemindig,hogya
csavaranyák (1) teljesen rögzítve legyenek
mielőttújramunkábakezdene.

A VÁGÓKÉSEK ÉLEZÉSE

A vágókések élezése akkor szükséges, amikor a 
vágás hatékonysága csökken és a gallyak hajla-
mosak gyakran beakadni.

FIGYELEM!  Elkopott pengékkel ren
delkező vágókést soha nem szabad élezni,
hanem ki kell cserélni.

FONTOS   Ajánlatos mindig a Viszon te
ladójánál  végeztetni  az  élezést,  aki  megfelelő 
szerszámokkal és az ehhez szükséges ismeretek
kel rendelkezik.

Abban az esetben, ha a vágókéseket élezni kell, 
ehhez finom felületű reszelőt kell használni az 
alábbi tanácsok betartásával (12. Ábra):

–   Helyezze a reszelőt (1) a pengére (2) 45˚-os 
szög   ben és felülről a vágószél felé haladó moz -
gást végezzen. 

–   Úgy végezze a műveletet, hogy a reszelőt csak 
az odameneti irányba használja. Amikor vis s-
zafelé húzza emelje fel.

–  Csak nagyon kevés anyagot távolítson el.
–  Távolítsa el a sorját egy fenőkő segítségével.
–   Távolítson el minden a reszelés által hagyott 

nyomot és zsírozza be a vágókéseket mielőtt 
felszerelné őket. 

RENDKÍVÜLI BEAVATKOZÁSOK

Minden a jelen használati utasításban fel nem tün-
tetett karbantartási műveletet kizárólag a Viszont-
eladója végezhet.
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PROBLÉMÁK VALÓSZÍNŰ OK MEGOLDÁS

1) A motor nem indul 
el, vagy nem marad 
járatban

2) A motor elindul de 
kis teljesítménnyel 
működik

3) A motor szabályta-
lanul működik, vagy 
nincs elég telje-
sítménye terhelés 
esetén

4) A motor túl füstös 

–  Indítási eljárás nem megfelelő

–   Koszos gyertya, vagy az elektródok 
közötti távolság nem megfelelő

–  Légszűrő eltömődött

–  Porlasztási problémák

–  Légszűrő eltömődött

–  Porlasztási problémák

–   Koszos gyertya, vagy az elektródok 
közötti távolság nem megfelelő

–  Porlasztási problémák

–   Az üzemanyagkeverék 
nem megfelelő összetétele

–  Porlasztási problémák

–   Kövesse az utasításokat 
(lásd 5. fejezet)

–   Ellenőrizze a gyertyát (lásd 7. fejezet)

–   Tisztítsa és/vagy cserélje ki a szűrőt 
(lásd 7. fejezet)

–   Lépjen kapcsolatba Viszonteladójával

–   Tisztítsa meg és/vagy cserélje ki a 
szűrőt  (lásd 7. fejezet)

–   Lépjen kapcsolatba Viszonteladójával

–   Ellenőrizze a gyertyát (lásd 7. fejezet)

–   Lépjen kapcsolatba Viszonteladójával

–   A keveréket az utasításoknak 
megfelelően készítse el (lásd 4. feje-
zet)

–  Lépjen kapcsolatba Viszonteladójával

Ezen a gépen a következő kóddal jelölt vágószer-
számokat kell alkalmazni:

23305004/0

Mivel a gép folyamatos fejlesztés tárgyát képezi, 
idővel a fenti szerszámokat hasonló jellegű és 
tulajdonságú, az eredetivel egyenértékű és biz-
tonságos működést biztosító szerszámokra cse-
rélhetjük.

 10. TARTOZÉKOK

 9. MŰSZAKI ADATOK
Hengerűrtartalom cm3 24,5
Teljesítmény kW 0,85
Gyertya BOSCH L8RTF
Benzin : olaj arány 40 : 1
Tank kapacitás liter 0,41
Vágás hosszúság mm 550
Földelés kg 5,5
A kezelői állásnál mért egyenértékű hangnyomásszint
- Mérési bizonytalanság

dB(A)
dB(A)

88,9
2,5

A mért egyenértékű hangnyomásszint
- Mérési bizonytalanság

dB(A)
dB(A)

106
2,5

Garantált zajteljesítmény szint dB(A) 109
Az elülső markolatnál a kéz felé továbbított rezgések 
- Mérési bizonytalanság

m/s2

m/s2
2,182

1,5

A hátulsó markolatnál a kéz felé továbbított rezgések 
- Mérési bizonytalanság

m/s2

m/s2
2,034

1,5
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A) 

1. La Società:  STIGA SpA  – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy 

2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:  Tosasiepi portatile a motore,  
                                                                                             taglio / regolarizzazione siepe 

a)  Tipo / Modello Base H 60

b)  Mese/Anno di costruzione 

c)  Matricola 

d) Motore a scoppio

3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

• MD: 2006/42/EC           / 
• OND: 2000/14/EC, ANNEX V             / 

               D. Lgs. 262/2002, ANNEX V (Italy)                                                      
• EMCD: 2014/30/EU 
• NRMM:  2010/26/EU  

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 

EN ISO 10517:2009+A1:2013 EN ISO 14982:2009 

g) Livello di potenza sonora misurato 106 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 109 dB(A) 
j) Potenza netta installata 0,85 kW 

 m) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: STIGA SpA   
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia 

 n) Castelfranco V.to, 19.06.2017 Vice Presidente Quality & Customer Service 
   Ing. Raimondo Hippoliti 
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FR (Traduction de la notice originale) 

Déclaration CE de Conformité 
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A) 
1. La Société 
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine :  Taille-haie portatif à moteur, 
taille/régularisation de haies 
a) Type / Modèle de Base 
b) Mois / Année de construction 
c) Série 
d) Moteur: moteur essence  
3. Est conforme aux prescriptions des 
directives :  
e) Organisme de certification  
f) Examen CE du Type 
4. Renvoi aux Normes harmonisées  
g) Niveau de puissance sonore mesuré 
h) Niveau de puissance sonore garanti 
j) Puissance nette installée 
m) Personne habilitée à établir le Dossier 
Technique :    
n) Lieu et Date                             

EN (Translation of the original instruction) 
EC Declaration of Conformity  
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A) 
1. The Company 
2. Herby declares under its own responsibility 
that the machine: Powered hand-held hedge 
trimmer, hedge cutting/trimming 
a) Type / Base Model 
b) Month / Year of manufacture 
c) Serial number 
d) Engine: petrol 
3. Conforms to directive specifications:  
e) Certifying body 
f) EC examination of Type 
4. Reference to harmonised Standards 
g) Sound power level measured 
h) Sound power level guaranteed 
j) Net power installed 
m) Person authorised to create the Technical 
Folder:    
n) Place and Date                             

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

EG-Konformitätserklärung 
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil 
A) 
1. Die Gesellschaft 
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die 
Maschine: Tragbare motorbetriebene 
Heckenschere, schneiden/trimmen von Hecken 
a) Typ / Basismodell 
b) Monat / Baujahr 
c) Seriennummer 
d) Motor: Verbrennungsmotor 
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien 
entspricht:  
e) Zertifizierungsstelle 
f) EG-Baumusterprüfung 
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen 
g) Gemessener Schallleistungspegel 
h) Garantierter Schallleistungspegel 
j) Installierte Nettoleistung 
m) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 
befugte Person:    
n) Ort und Datum                              

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing) 
EG-verklaring van overeenstemming 
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)
1.  Het bedrijf 
2. Verklaart onder zijn eigen 
verantwoordelijkheid dat de machine:  
a) Type / Basismodel 
b) Maand / Bouwjaar 
c) Serienummer 
d) Motor: accu 
3. Voldoet aan de specificaties van de 
richtlijnen:  
e) Certificatie-instituut 
f) EG-onderzoek van het Type 
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen 
g) Gemeten niveau van geluidsvermogen 
h) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen 
j) Netto geïnstalleerd vermogen 
m) Bevoegd persoon voor het opstellen van het 
Technisch Dossier    
n) Plaats en Datum                             

ES (Traducción del Manual Original) 

Declaración de Conformidad CE 
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 
A) 
1. La Empresa 
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la 
máquina:  
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mes / Año de fabricación 
c) Matrícula 
d) Motor: motor de explosión 
3. Cumple con las especificaciones de las 
directivas:  
e) Ente certificador 
f) Examen CE del Tipo 
4. Referencia a las Normas armonizadas 
g) Nivel de potencia sonora medido 
h) Nivel de potencia sonora garantizado 
j) Potencia neta instalada 
m) Persona autorizada a realizar el Manual 
Técnico:    
n) Lugar y Fecha                             

PT (Tradução do manual original) 
Declaração CE de Conformidade 
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, 
parte A) 
1. A Empresa 
2. Declara sob a própria responsabilidade que a 
máquina:  
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mês / Ano de fabrico 
c) Matrícula 
d) Motor: motor a explosão 
3. É conforme às especificações das diretivas:  
e) Órgão certificador  
f) Exame CE do Tipo 
4. Referência às Normas harmonizadas 
g) Nível medido de potência sonora  
h) Nível garantido de potência sonora 
j) Potência líquida instalada 
m) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
n) Local e Data                             

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 

EK-∆ήλωση συµµόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II, 
µέρος A) 
1. Η Εταιρία
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: Φορητό
ψαλίδι µπορντούρας βενζίνης,  
κοπή/τακτοποίηση θάµνων
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθµός µητρώου  
d) Κινητήρας: κινητήρας εσωτερικής ανάφλεξης  
3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της
οδηγίας:  
e) Οργανισµός πιστοποίησης
f) Εξέταση CE του Τύπου  
4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης
g) Στάθµη µέτρησης ακουστικής ισχύος
h) Στάθµη εγγυηµένης ακουστικής ισχύος
j) Καθαρή εγκαταστηµένη ισχύς
m) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:    
n) Τόπος και Χρόνος                             

TR  (Orijinal Talimatların Tercümesi) 
AT Uygunluk Beyanı 
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A) 
1. Şirket 
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki 
makinenin: Motorlu elde taşınabilir çit budama 
makinesikesime/düzenleme  
a) Tip / Standart model 
b)  Üretimin Ay / yıl 
c) Sicil numarası 
d) Motor: patlamalı motor 
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun 
olduğunu beyan etmektedir:  
e) Sertifikalandıran kurum 
f) ... Tipi CE incelemesi 
4. Harmonize standartlara atıf 
g) Ölçülen ses güç seviyesi 
h) Garanti edilen ses güç seviyesi 
j) Kurulu net güç 
m) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:    
n) Yer ve Tarih                             

MK  (Превод на оригиналните упатства) 

Декларација за усогласеност со ЕУ  
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II, 
дел A) 
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина: Преносен
поткаструвач,  
сечење/моделирање на грмушки
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор: мотор со согорување
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:  
д)  тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
е) Акустички притисок
ж) измерено ниво на звучна моќност
з) Ниво на гарантирана звучна моќност
и) вибрации на рацете
љ) овластено лице за составување на
Техничката брошура    
н) место и датум                             

EXAMPLE
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NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning) 
EF- Samsvarserklæring 
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen: Bærbar 
motordrevet hekksaks  
kutt/trimming av hekker 
a) Type / Modell 
b) Måned / Byggeår 
c) Serienummer 
d) Motor: forbrenningsmotor 
3. Oppfyller kravene i direktivene:  
e) Sertifiseringsorgan 
f) EF-typeprøving 
4. Henvisning til harmoniserte standarder 
g) Målt lydeffektnivå 
h) Garantert lydeffektnivå 
j) Installert nettoeffekt 
m) Person som har fullmakt til å utferdige 
teknisk dokumentasjon:    
n) Sted og dato                             

SV  (Översättning av bruksanvisning i original) 

EG-försäkran om överensstämmelse 
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la) 
1. Företaget 
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen 
Motordriven bärbar häcksax, 
skärning/häcktrimning 
a) Typ / Basmodell 
b) Månad / Tillverkningsår 
c) Serienummer 
d) Motor: förbränningsmotor 
3. Överensstämmer med föreskrifterna i 
direktivet  
e) Intygsorgan_ Anmält organ 
f) EG typgodkännande 
4. Referens till harmoniserade standarder 
g) Uppmätt ljudeffektnivå 
h) Garanterad ljudeffektnivå 
j) Installerad nettoeffekt 
m) Auktoriserad person för upprättandet av den 
tekniska dokumentationen:    
n) Ort och datum                             

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning) 
EF-overensstemmelseserklæring  
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen: Bærbar 
motordreven hækklipper, klipning/trimning af 
hække 
a) Type / Model 
b) Måned / Konstruktionsår 
c) Serienummer 
d) Motor: forbrændingsmotor 
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne 
ifølge direktiverne:  
e) Certificeringsorgan 
f) EF-typeafprøvning 
4. Henvisning til harmoniserede standarder 
g) Målt lydeffektniveau 
h) Garanteret lydeffektniveau 
j) Installeret nettoeffekt 
m) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde 
det tekniske dossier:    
n) Sted og dato                             

FI  (Alkuperäisten ohjeiden käännös) 
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A) 
1. Yritys 
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone: 
Käsin kannateltava moottorikäyttöinen 
pensasleikkuri,pensasaiadan leikkuu/muotoilu 
a) Tyyppi / Perusmalli 
b) Kuukausi /Valmistusvuosi 
c) Sarjanumero 
d) Moottori : räjähdysmoottori 
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien 
asettamien vaatimusten kanssa:  
e) Sertifiointiyritys 
f) EY-tyyppitarkastus 
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin 
g) Mitattu äänitehotaso 
h) Taattu äänitehotaso 
j) Asennettu nettoteho 
m) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu 
henkilö:    
n) Paikka ja päivämäärä                            

CS  (Překlad původního návodu k používání) 
ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES, 
Příloha II, část A) 
1. Společnost 
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj: 
Přenosné motorové plotové nůžky, 
střihání/úprava živých plotů
a) Typ / Základní model 
b) Měsíc / Rok výroby 
c) Výrobní číslo 
d) Motor: spalovací motor   
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:  
e) Certifikační orgán 
f) ES zkouška Typu 
4. Odkazy na Harmonizované normy 
g) Naměřená úroveň akustického výkonu 
h) Zaručená úroveň akustického výkonu 
j) Čistý instalovaný výkon 
m) Osoba autorizovaná pro vytvoření 
Technického spisu:    
n) Místo a Datum                             

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) 
Deklaracja zgodności WE 
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, 
część A) 
1. Spółka 
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że 
maszyna: Sekator spalinowy trzymany w rękach, 
cięcie/przycinanie żywopłotu 
a) Typ / Model podstawowy 
b) Miesiąc / Rok produkcji 
c) Numer seryjny 
d) Silnik: silnik o zapłonie iskrowym 
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących 
Dyrektyw:  
e) Jednostka certyfikująca 
f) Badanie typu WE 
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych 
g) Zmierzony poziom mocy akustycznej 
h) Gwarantowany poziom mocy akustycznej 
j) Moc zainstalowana netto 
m) Osoba upoważniona do zredagowania 
Dokumentacji technicznej:    
n) Miejscowość i data                             

HU (Eredeti használati utasítás fordítása) 

EK-megfelelőségi nyilatkozata 
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész) 
1. Alulírott Vállalat 
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti, 
hogy az alábbi gép: Hordozható motoros 
sövénynyíró, sövény nyírása/igazítása 
a) Típus / Alaptípus 
b) Hónap / Gyártás éve 
c) Gyártási szám 
d) Motor: robbanómotor 
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:  
e) Tanúsító szerv 
f) CE vizsgálat típusa 
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra 
g) Mért zajteljesítmény szint 
h) Garantált zajteljesítmény szint 
j) Nettó beépített teljesítmény 
m) Műszaki Dosszié szerkesztésére 
felhatalmazott személy:    
n) Helye és ideje                             

RU (Перевод оригинальных инструкций) 
Декларация соответствия нормам ЕС  
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A) 
1. Предприятие  
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина: Портативные
моторизованные шпалерные ножницы,  
стрижка/выравнивание живой изгороди
a) Тип / Базовая модель
b) Месяц /Год изготовления  
c) Паспорт
d) Двигатель: двигатель внутреннего
сгорания
3. Соответствует требованиям следующих
директив:  
e) Сертифицирующий орган
f) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы  
g) Измеренный уровень звуковой мощности
h) Гарантируемый уровень звуковой
мощности
j) Чистая установленная мощность
оператора
m) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:    
n) Место и дата                             

HR (Prijevod originalnih uputa) 

EK Izjava o sukladnosti 
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II, 
dio A) 
1. Tvrtka: 
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je 
stroj: Prijenosne motorne škare za živicu, 
rezanje/orezivanje živice 
a) Vrsta / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Matični broj 
d) Motor: motor s unutarnjim izgaranjem 
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:  
e) Certifikacijsko tijelo 
f) Tipsko ispitivanje EZ 
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane 
norme: 
g) Izmjerena razina zvučne snage 
h) Zajamčena razina zvučne snage 
j) Neto instalirana snaga 
m) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke 
datoteke:    
n) Mjesto i datum                             

SL (Prevod izvirnih navodil) 

ES izjava o skladnosti 
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A) 
1. Družba  
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj: 
Prenosni motorni rezalnik grmičevja, 
košnja/enakomerno rezanje trave 
a) Tip / osnovni model 
b) Mesec /Leto izdelave 
c) Serijska številka 
d) Motor: motor z notranjim izgorevanjem 
3. Skladen je z določili direktiv :  
e) Ustanova, ki izda potrdilo 
f) ES pregled tipa 
4. Sklicevanje na usklajene predpise 
g) Izmerjen nivo zvočne moči 
h) Zagotovljen nivo zvočne moči 
j) Neto instalirana moč
m) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične 
knjižice:    
n) Kraj in datum                             

BS  (Prijevod originalnih uputa) 
EZ izjava o sukladnosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo 
A) 
1. Firma 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Ručni motorni trimer za živicu/ 
rezanje/potkresivanje živice 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor: motor s unutrašnjim izgaranjem 
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:  
e) Certifikaciono tijelo 
f) EZ ispitivanje tipa 
4. Pozivanje na usklađene norme 
g) Izmjereni nivo zvučne snage 
h) Garantovani nivo zvučne snage 
j) Neto instalisana snaga 
m) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:    
n) Mjesto i datum                             

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie) 
ES vyhlásenie o zhode 
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES, 
Príloha II, časť A) 
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj: 
Prenosné motorové plotové nožnice/ 
strihanie/úprava živého plota 
a) Typ / Základný model 
b) Mesiac / Rok výroby   
c) Výrobné číslo 
d) Motor: spaľovací motor 
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:  
e) Certifikačný orgán 
f) Skúška typu ES 
4. Odkaz na Harmonizované normy 
g) Nameraná úroveň akustického výkonu 
h) Zaručená úroveň akustického výkonu 
j) Čistý inštalovaný výkon 
m) Osoba autorizovaná na vytvorenie 
Technického spisu:    
n) Miesto a Dátum                             

RO (Traducerea manualului fabricantului) 
CE -Declaratie de Conformitate 
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A) 
1. Societatea 
2. Declară pe propria răspundere că maşina: 
Mașină de tăiat garduri vii portabilă, cu motor, 
tăiere/tuns de gard viu 
a) Tip / Model de bază
b) Luna /Anul de fabricație 
c) Număr de serie 
d) Motor: motor cu combustie 
3. Este în conformitate cu specificaţiile 
directivelor:  
e) Organism de certificare 
f) Examinare CE de Tip 
4. Referinţă la Standardele armonizate  
g) Nivel de putere sonoră măsurat 
h) Nivel de putere sonoră garantat 
j) Putere netă instalată
m) Persoană autorizată să întocmească Dosarul 
Tehnic    
n) Locul şi Data                             

LT (Originalių instrukcijų vertimas) 
EB atitikties deklaracija 
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A) 
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys: Rankinės 
motorinės gyvatvorių žirklės, gyvatvorių
pjovimas/reguliavimas 
a) Tipas / Bazinis Modelis 
b) Mėnuo / Pagaminimo metai 
c) Serijos numeris 
d) Variklis: vidaus degimo variklis 
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:  
e) Sertifikavimo įstaiga 
f) CE tipo tyrimas 
4. Nuoroda į suderintas Normas 
g) Išmatuotas garso galios lygis 
h) Užtikrinamas garso galios lygis 
j) Instaliuota naudingoji galia 
m) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:    
n) Vieta ir Data                             

LV  (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas) 
EK atbilstības deklarācija 
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II, 
daļa A) 
1. Uzņēmums 
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka 
mašīna: Ar piedziņu aprīkotais rokturamais 
dzīvžoga apgriezējs,dzīvžoga 
griešana/izlīdzināšana 
a) Tips / Bāzes modelis 
b) Mēnesis / Ražošanas gads 
c) Sērijas numurs 
d) Motors: iekšdedzes motors 
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:  
e) Sertifikācijas iestāde 
f) CE tipveida pārbaude 
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem 
g) Izmērītais skaņas intensitātes līmenis 
h) Garantētais skaņas intensitātes līmenis 
j) Uzstādītā neto jauda 
m) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja 
tehnisko dokumentāciju:    
n) Vieta un datums                             

SR (Prevod originalnih uputstvaI) 
EC deklaracija o usaglašenosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo 
A) 
1. Preduzeće 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Ručni motorni trimer za živu ogradu/ 
rezanje/potkresivanje žive ograde 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mesec /Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor: motor s unutrašnjim sagorevanjem 
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:  
e)  Sertifikaciono telo 
f) EC ispitivanje tipa: 
4. Pozivanje na usklađene norme 
g) Izmereni nivo zvučne snage 
h) Garantovani nivo zvučne snage 
i) Širina košenja..................... 
j) Neto instalisana snaga 
m) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke 
brošure    
n) Mesto i datum                             

BG (Превод на оригиналните инструкции) 
ЕО декларация за съответствие
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение
II, част А) 
1. Дружеството
2. На собствена отговорност декларира, че
машината: Преносим моторен тример за жив  
плет/ подрязване на жив плет
а) Вид / Базисен модел
б) Месец / година на производство
в) Сериен номер
г) Мотор: мотор с вътрешно горене
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:  
д) Сертифициращ орган
е) ЕО изследване на вида
4. Базирано на хармонизираните норми
ж) Ниво на измерена акустична мощност
и) Гарантирано ниво на акустична мощност
к) Нетна инсталирана мощност
н) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:    
р) Място и дата

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge) 
EÜ vastavusdeklaratsioon 
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A) 
1. Firma 
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin: 
Kaasaskantav mootoriga hekilõikur,  
heki lõikamine/pügamine 
a) Tüüp / Põhimudel 
b) Kuu aega / Tootmisaasta 
c) Matrikkel 
d) Mootor: Sisepõlemismootor 
3.  Vastab direktiivide nõuetele:  
e) Kinnitav asutus 
f) EÜ tüübihindamine 
4. Viide ühtlustatud standarditele 
g) Mõõdetud helivõimsuse tase 
h) Garanteeritud helivõimsuse tase 
j) Installeeritud netovõimsus 
m) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:    
n) Koht ja Kuupäev 

171513593_6

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A) 

1. La Società:  STIGA SpA  – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy 

2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:  Tosasiepi portatile a motore,  
                                                                                             taglio / regolarizzazione siepe 

a)  Tipo / Modello Base H 60

b)  Mese/Anno di costruzione 

c)  Matricola 

d) Motore a scoppio

3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

• MD: 2006/42/EC           / 
• OND: 2000/14/EC, ANNEX V             / 

               D. Lgs. 262/2002, ANNEX V (Italy)                                                      
• EMCD: 2014/30/EU 
• NRMM:  2010/26/EU  

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 

EN ISO 10517:2009+A1:2013 EN ISO 14982:2009 

g) Livello di potenza sonora misurato 106 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 109 dB(A) 
j) Potenza netta installata 0,85 kW 

 m) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: STIGA SpA   
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia 

 n) Castelfranco V.to, 19.06.2017 Vice Presidente Quality & Customer Service 
   Ing. Raimondo Hippoliti 

                                                                                                            

171513593_6                                                                                                                                          

FR (Traduction de la notice originale) 

Déclaration CE de Conformité 
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A) 
1. La Société 
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine :  Taille-haie portatif à moteur, 
taille/régularisation de haies 
a) Type / Modèle de Base 
b) Mois / Année de construction 
c) Série 
d) Moteur: moteur essence  
3. Est conforme aux prescriptions des 
directives :  
e) Organisme de certification  
f) Examen CE du Type 
4. Renvoi aux Normes harmonisées  
g) Niveau de puissance sonore mesuré 
h) Niveau de puissance sonore garanti 
j) Puissance nette installée 
m) Personne habilitée à établir le Dossier 
Technique :    
n) Lieu et Date                             

EN (Translation of the original instruction) 
EC Declaration of Conformity  
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A) 
1. The Company 
2. Herby declares under its own responsibility 
that the machine: Powered hand-held hedge 
trimmer, hedge cutting/trimming 
a) Type / Base Model 
b) Month / Year of manufacture 
c) Serial number 
d) Engine: petrol 
3. Conforms to directive specifications:  
e) Certifying body 
f) EC examination of Type 
4. Reference to harmonised Standards 
g) Sound power level measured 
h) Sound power level guaranteed 
j) Net power installed 
m) Person authorised to create the Technical 
Folder:    
n) Place and Date                             

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

EG-Konformitätserklärung 
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil 
A) 
1. Die Gesellschaft 
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die 
Maschine: Tragbare motorbetriebene 
Heckenschere, schneiden/trimmen von Hecken 
a) Typ / Basismodell 
b) Monat / Baujahr 
c) Seriennummer 
d) Motor: Verbrennungsmotor 
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien 
entspricht:  
e) Zertifizierungsstelle 
f) EG-Baumusterprüfung 
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen 
g) Gemessener Schallleistungspegel 
h) Garantierter Schallleistungspegel 
j) Installierte Nettoleistung 
m) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 
befugte Person:    
n) Ort und Datum                              

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing) 
EG-verklaring van overeenstemming 
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)
1.  Het bedrijf 
2. Verklaart onder zijn eigen 
verantwoordelijkheid dat de machine:  
a) Type / Basismodel 
b) Maand / Bouwjaar 
c) Serienummer 
d) Motor: accu 
3. Voldoet aan de specificaties van de 
richtlijnen:  
e) Certificatie-instituut 
f) EG-onderzoek van het Type 
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen 
g) Gemeten niveau van geluidsvermogen 
h) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen 
j) Netto geïnstalleerd vermogen 
m) Bevoegd persoon voor het opstellen van het 
Technisch Dossier    
n) Plaats en Datum                             

ES (Traducción del Manual Original) 

Declaración de Conformidad CE 
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 
A) 
1. La Empresa 
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la 
máquina:  
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mes / Año de fabricación 
c) Matrícula 
d) Motor: motor de explosión 
3. Cumple con las especificaciones de las 
directivas:  
e) Ente certificador 
f) Examen CE del Tipo 
4. Referencia a las Normas armonizadas 
g) Nivel de potencia sonora medido 
h) Nivel de potencia sonora garantizado 
j) Potencia neta instalada 
m) Persona autorizada a realizar el Manual 
Técnico:    
n) Lugar y Fecha                             

PT (Tradução do manual original) 
Declaração CE de Conformidade 
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, 
parte A) 
1. A Empresa 
2. Declara sob a própria responsabilidade que a 
máquina:  
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mês / Ano de fabrico 
c) Matrícula 
d) Motor: motor a explosão 
3. É conforme às especificações das diretivas:  
e) Órgão certificador  
f) Exame CE do Tipo 
4. Referência às Normas harmonizadas 
g) Nível medido de potência sonora  
h) Nível garantido de potência sonora 
j) Potência líquida instalada 
m) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
n) Local e Data                             

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 

EK-∆ήλωση συµµόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II, 
µέρος A) 
1. Η Εταιρία
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: Φορητό
ψαλίδι µπορντούρας βενζίνης,  
κοπή/τακτοποίηση θάµνων
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθµός µητρώου  
d) Κινητήρας: κινητήρας εσωτερικής ανάφλεξης  
3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της
οδηγίας:  
e) Οργανισµός πιστοποίησης
f) Εξέταση CE του Τύπου  
4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης
g) Στάθµη µέτρησης ακουστικής ισχύος
h) Στάθµη εγγυηµένης ακουστικής ισχύος
j) Καθαρή εγκαταστηµένη ισχύς
m) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:    
n) Τόπος και Χρόνος                             

TR  (Orijinal Talimatların Tercümesi) 
AT Uygunluk Beyanı 
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A) 
1. Şirket 
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki 
makinenin: Motorlu elde taşınabilir çit budama 
makinesikesime/düzenleme  
a) Tip / Standart model 
b)  Üretimin Ay / yıl 
c) Sicil numarası 
d) Motor: patlamalı motor 
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun 
olduğunu beyan etmektedir:  
e) Sertifikalandıran kurum 
f) ... Tipi CE incelemesi 
4. Harmonize standartlara atıf 
g) Ölçülen ses güç seviyesi 
h) Garanti edilen ses güç seviyesi 
j) Kurulu net güç 
m) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:    
n) Yer ve Tarih                             

MK  (Превод на оригиналните упатства) 

Декларација за усогласеност со ЕУ  
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II, 
дел A) 
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина: Преносен
поткаструвач,  
сечење/моделирање на грмушки
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор: мотор со согорување
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:  
д)  тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
е) Акустички притисок
ж) измерено ниво на звучна моќност
з) Ниво на гарантирана звучна моќност
и) вибрации на рацете
љ) овластено лице за составување на
Техничката брошура    
н) место и датум                             
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NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning) 
EF- Samsvarserklæring 
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen: Bærbar 
motordrevet hekksaks  
kutt/trimming av hekker 
a) Type / Modell 
b) Måned / Byggeår 
c) Serienummer 
d) Motor: forbrenningsmotor 
3. Oppfyller kravene i direktivene:  
e) Sertifiseringsorgan 
f) EF-typeprøving 
4. Henvisning til harmoniserte standarder 
g) Målt lydeffektnivå 
h) Garantert lydeffektnivå 
j) Installert nettoeffekt 
m) Person som har fullmakt til å utferdige 
teknisk dokumentasjon:    
n) Sted og dato                             

SV  (Översättning av bruksanvisning i original) 

EG-försäkran om överensstämmelse 
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la) 
1. Företaget 
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen 
Motordriven bärbar häcksax, 
skärning/häcktrimning 
a) Typ / Basmodell 
b) Månad / Tillverkningsår 
c) Serienummer 
d) Motor: förbränningsmotor 
3. Överensstämmer med föreskrifterna i 
direktivet  
e) Intygsorgan_ Anmält organ 
f) EG typgodkännande 
4. Referens till harmoniserade standarder 
g) Uppmätt ljudeffektnivå 
h) Garanterad ljudeffektnivå 
j) Installerad nettoeffekt 
m) Auktoriserad person för upprättandet av den 
tekniska dokumentationen:    
n) Ort och datum                             

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning) 
EF-overensstemmelseserklæring  
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen: Bærbar 
motordreven hækklipper, klipning/trimning af 
hække 
a) Type / Model 
b) Måned / Konstruktionsår 
c) Serienummer 
d) Motor: forbrændingsmotor 
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne 
ifølge direktiverne:  
e) Certificeringsorgan 
f) EF-typeafprøvning 
4. Henvisning til harmoniserede standarder 
g) Målt lydeffektniveau 
h) Garanteret lydeffektniveau 
j) Installeret nettoeffekt 
m) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde 
det tekniske dossier:    
n) Sted og dato                             

FI  (Alkuperäisten ohjeiden käännös) 
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A) 
1. Yritys 
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone: 
Käsin kannateltava moottorikäyttöinen 
pensasleikkuri,pensasaiadan leikkuu/muotoilu 
a) Tyyppi / Perusmalli 
b) Kuukausi /Valmistusvuosi 
c) Sarjanumero 
d) Moottori : räjähdysmoottori 
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien 
asettamien vaatimusten kanssa:  
e) Sertifiointiyritys 
f) EY-tyyppitarkastus 
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin 
g) Mitattu äänitehotaso 
h) Taattu äänitehotaso 
j) Asennettu nettoteho 
m) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu 
henkilö:    
n) Paikka ja päivämäärä                            

CS  (Překlad původního návodu k používání) 
ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES, 
Příloha II, část A) 
1. Společnost 
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj: 
Přenosné motorové plotové nůžky, 
střihání/úprava živých plotů
a) Typ / Základní model 
b) Měsíc / Rok výroby 
c) Výrobní číslo 
d) Motor: spalovací motor   
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:  
e) Certifikační orgán 
f) ES zkouška Typu 
4. Odkazy na Harmonizované normy 
g) Naměřená úroveň akustického výkonu 
h) Zaručená úroveň akustického výkonu 
j) Čistý instalovaný výkon 
m) Osoba autorizovaná pro vytvoření 
Technického spisu:    
n) Místo a Datum                             

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) 
Deklaracja zgodności WE 
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, 
część A) 
1. Spółka 
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że 
maszyna: Sekator spalinowy trzymany w rękach, 
cięcie/przycinanie żywopłotu 
a) Typ / Model podstawowy 
b) Miesiąc / Rok produkcji 
c) Numer seryjny 
d) Silnik: silnik o zapłonie iskrowym 
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących 
Dyrektyw:  
e) Jednostka certyfikująca 
f) Badanie typu WE 
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych 
g) Zmierzony poziom mocy akustycznej 
h) Gwarantowany poziom mocy akustycznej 
j) Moc zainstalowana netto 
m) Osoba upoważniona do zredagowania 
Dokumentacji technicznej:    
n) Miejscowość i data                             

HU (Eredeti használati utasítás fordítása) 

EK-megfelelőségi nyilatkozata 
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész) 
1. Alulírott Vállalat 
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti, 
hogy az alábbi gép: Hordozható motoros 
sövénynyíró, sövény nyírása/igazítása 
a) Típus / Alaptípus 
b) Hónap / Gyártás éve 
c) Gyártási szám 
d) Motor: robbanómotor 
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:  
e) Tanúsító szerv 
f) CE vizsgálat típusa 
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra 
g) Mért zajteljesítmény szint 
h) Garantált zajteljesítmény szint 
j) Nettó beépített teljesítmény 
m) Műszaki Dosszié szerkesztésére 
felhatalmazott személy:    
n) Helye és ideje                             

RU (Перевод оригинальных инструкций) 
Декларация соответствия нормам ЕС  
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A) 
1. Предприятие  
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина: Портативные
моторизованные шпалерные ножницы,  
стрижка/выравнивание живой изгороди
a) Тип / Базовая модель
b) Месяц /Год изготовления  
c) Паспорт
d) Двигатель: двигатель внутреннего
сгорания
3. Соответствует требованиям следующих
директив:  
e) Сертифицирующий орган
f) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы  
g) Измеренный уровень звуковой мощности
h) Гарантируемый уровень звуковой
мощности
j) Чистая установленная мощность
оператора
m) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:    
n) Место и дата                             

HR (Prijevod originalnih uputa) 

EK Izjava o sukladnosti 
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II, 
dio A) 
1. Tvrtka: 
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je 
stroj: Prijenosne motorne škare za živicu, 
rezanje/orezivanje živice 
a) Vrsta / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Matični broj 
d) Motor: motor s unutarnjim izgaranjem 
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:  
e) Certifikacijsko tijelo 
f) Tipsko ispitivanje EZ 
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane 
norme: 
g) Izmjerena razina zvučne snage 
h) Zajamčena razina zvučne snage 
j) Neto instalirana snaga 
m) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke 
datoteke:    
n) Mjesto i datum                             

SL (Prevod izvirnih navodil) 

ES izjava o skladnosti 
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A) 
1. Družba  
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj: 
Prenosni motorni rezalnik grmičevja, 
košnja/enakomerno rezanje trave 
a) Tip / osnovni model 
b) Mesec /Leto izdelave 
c) Serijska številka 
d) Motor: motor z notranjim izgorevanjem 
3. Skladen je z določili direktiv :  
e) Ustanova, ki izda potrdilo 
f) ES pregled tipa 
4. Sklicevanje na usklajene predpise 
g) Izmerjen nivo zvočne moči 
h) Zagotovljen nivo zvočne moči 
j) Neto instalirana moč
m) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične 
knjižice:    
n) Kraj in datum                             

BS  (Prijevod originalnih uputa) 
EZ izjava o sukladnosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo 
A) 
1. Firma 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Ručni motorni trimer za živicu/ 
rezanje/potkresivanje živice 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor: motor s unutrašnjim izgaranjem 
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:  
e) Certifikaciono tijelo 
f) EZ ispitivanje tipa 
4. Pozivanje na usklađene norme 
g) Izmjereni nivo zvučne snage 
h) Garantovani nivo zvučne snage 
j) Neto instalisana snaga 
m) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:    
n) Mjesto i datum                             

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie) 
ES vyhlásenie o zhode 
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES, 
Príloha II, časť A) 
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj: 
Prenosné motorové plotové nožnice/ 
strihanie/úprava živého plota 
a) Typ / Základný model 
b) Mesiac / Rok výroby   
c) Výrobné číslo 
d) Motor: spaľovací motor 
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:  
e) Certifikačný orgán 
f) Skúška typu ES 
4. Odkaz na Harmonizované normy 
g) Nameraná úroveň akustického výkonu 
h) Zaručená úroveň akustického výkonu 
j) Čistý inštalovaný výkon 
m) Osoba autorizovaná na vytvorenie 
Technického spisu:    
n) Miesto a Dátum                             

RO (Traducerea manualului fabricantului) 
CE -Declaratie de Conformitate 
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A) 
1. Societatea 
2. Declară pe propria răspundere că maşina: 
Mașină de tăiat garduri vii portabilă, cu motor, 
tăiere/tuns de gard viu 
a) Tip / Model de bază
b) Luna /Anul de fabricație 
c) Număr de serie 
d) Motor: motor cu combustie 
3. Este în conformitate cu specificaţiile 
directivelor:  
e) Organism de certificare 
f) Examinare CE de Tip 
4. Referinţă la Standardele armonizate  
g) Nivel de putere sonoră măsurat 
h) Nivel de putere sonoră garantat 
j) Putere netă instalată
m) Persoană autorizată să întocmească Dosarul 
Tehnic    
n) Locul şi Data                             

LT (Originalių instrukcijų vertimas) 
EB atitikties deklaracija 
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A) 
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys: Rankinės 
motorinės gyvatvorių žirklės, gyvatvorių
pjovimas/reguliavimas 
a) Tipas / Bazinis Modelis 
b) Mėnuo / Pagaminimo metai 
c) Serijos numeris 
d) Variklis: vidaus degimo variklis 
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:  
e) Sertifikavimo įstaiga 
f) CE tipo tyrimas 
4. Nuoroda į suderintas Normas 
g) Išmatuotas garso galios lygis 
h) Užtikrinamas garso galios lygis 
j) Instaliuota naudingoji galia 
m) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:    
n) Vieta ir Data                             

LV  (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas) 
EK atbilstības deklarācija 
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II, 
daļa A) 
1. Uzņēmums 
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka 
mašīna: Ar piedziņu aprīkotais rokturamais 
dzīvžoga apgriezējs,dzīvžoga 
griešana/izlīdzināšana 
a) Tips / Bāzes modelis 
b) Mēnesis / Ražošanas gads 
c) Sērijas numurs 
d) Motors: iekšdedzes motors 
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:  
e) Sertifikācijas iestāde 
f) CE tipveida pārbaude 
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem 
g) Izmērītais skaņas intensitātes līmenis 
h) Garantētais skaņas intensitātes līmenis 
j) Uzstādītā neto jauda 
m) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja 
tehnisko dokumentāciju:    
n) Vieta un datums                             

SR (Prevod originalnih uputstvaI) 
EC deklaracija o usaglašenosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo 
A) 
1. Preduzeće 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Ručni motorni trimer za živu ogradu/ 
rezanje/potkresivanje žive ograde 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mesec /Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor: motor s unutrašnjim sagorevanjem 
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:  
e)  Sertifikaciono telo 
f) EC ispitivanje tipa: 
4. Pozivanje na usklađene norme 
g) Izmereni nivo zvučne snage 
h) Garantovani nivo zvučne snage 
i) Širina košenja..................... 
j) Neto instalisana snaga 
m) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke 
brošure    
n) Mesto i datum                             

BG (Превод на оригиналните инструкции) 
ЕО декларация за съответствие
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение
II, част А) 
1. Дружеството
2. На собствена отговорност декларира, че
машината: Преносим моторен тример за жив  
плет/ подрязване на жив плет
а) Вид / Базисен модел
б) Месец / година на производство
в) Сериен номер
г) Мотор: мотор с вътрешно горене
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:  
д) Сертифициращ орган
е) ЕО изследване на вида
4. Базирано на хармонизираните норми
ж) Ниво на измерена акустична мощност
и) Гарантирано ниво на акустична мощност
к) Нетна инсталирана мощност
н) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:    
р) Място и дата

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge) 
EÜ vastavusdeklaratsioon 
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A) 
1. Firma 
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin: 
Kaasaskantav mootoriga hekilõikur,  
heki lõikamine/pügamine 
a) Tüüp / Põhimudel 
b) Kuu aega / Tootmisaasta 
c) Matrikkel 
d) Mootor: Sisepõlemismootor 
3.  Vastab direktiivide nõuetele:  
e) Kinnitav asutus 
f) EÜ tüübihindamine 
4. Viide ühtlustatud standarditele 
g) Mõõdetud helivõimsuse tase 
h) Garanteeritud helivõimsuse tase 
j) Installeeritud netovõimsus 
m) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:    
n) Koht ja Kuupäev 
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