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

BG  
Преносим моторен тример за жив  плет
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА - ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината 
прочетете внимателно настоящата книжка.

BS  
Ručni motorni trimer za živicu - UPUTSTVO ZA UPOTREBU
PAŽNJA: prije nego što koristite ovu mašinu, pažljivo pročitajte priručnik s uputama.

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.

RO  
Mașină de tăiat garduri vii portabilă, cu motor
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI - ATENŢIE: înainte de a utiliza maşina, citiţi cu 
atenţie manualul de faţă.

RU  
Портативные моторизованные шпалерные ножницы 
РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ - ВНИМАНИЕ: прежде чем 
пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто руководство по зксплуатации.

SK  
Prenosné motorové plotové nožnice - NÁVOD NA POUŽITIE
UPOZORNENIE: pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.

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

SR  
Ručni motorni trimer za živu ogradu - PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA
PAŽNJA: pre korišćenja mašine pažljivo pročitati ovaj priručnik. 

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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SHT 660 K SHT 675 K

�61� cm3 22,5 22,5

�62� kW 0,63 0,63

�63� NGK-R BPMR8Y NGK-R BPMR8Y

�64� mm 0,7 0,7

�65� 50 : 1 50 : 1

�66� dm3 0,4 0,4

�67� mm 550 690

�68�
�71�

dB(A)
dB(A)

82,3
1,6

82,3
1,6

�69�
�71�

dB(A)
dB(A)

102
1,07

102
1,07

�70� dB(A) 103 103

�72�
�71�

m/s2

m/s2
5,11
0,26

5,11
0,26

�73� m/s2

m/s2
4,64
0,23

4,64
0,23

�74� kg 5,8 5,9

�75� 118802307/0 118802308/0
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 TARTALOMJEGYZÉK    
Ismerkedjen meg a géppel  ..............................  5
Biztonsági szabályok  ......................................  6
Használati szabályok  ......................................  8
 1. Munkára történő előkészület  ....................  8
 2. A gép használata  ......................................  9
 3. Sövény nyírása és igazítása  .................... 10
 4. Rendes karbantartás  ............................... 11
 5. Rendkívüli karbantartás ........................... 12
 6. Hibakeresés  ............................................. 13

HOGYAN KELL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST 
ÉRTELMEZNI

A használati utasítás szövegében a különlege-
sen fontos információkat tartalmazó fejezeteket 
különböző fokozatokban emeltük ki, melyek je-
lentését az alábbiakban ismertetjük:

MEGJEGYZÉS vagy 
FONTOS  Az  előző  részekben  feltüntetettekre 
vonatkozó  pontosításokat,  vagy  egyéb  informá-
ciót  tartalmaz a célból, hogy segítsen elkerülni a 
gép  megrongálódását,  illetve  egyéb  károk  oko-
zását.
 
  FIGYELEM!  Saját magán vagy másokon 
okozható sérülések kockázata a szabályok 
be nem tartása esetén.

  VESZÉLY!  Saját magán vagy másokon 
okozható súlyos illetve életveszélyes balese-
tek kockázata a szabályok be nem tartása 
esetén.

 ISMERKEDJEN MEG A GÉPPEL!    

MEGJEGYZÉS - A hivatkozott ábrák a jelen 
használati útmutató 2. oldalán találhatók.

A GÉP LEÍRÁSA ÉS ALKALMAZÁSI  
TERÜLETEI

Ez a gép kerti kisgép, pontosan hobbikertésze-
ti alkalmazású, benzinmotoros hordozható sö-
vénynyíró.

A gép lényegében egy motorból és egy fo-
gas vágókéspárból áll, melyet egy váltakozó 
egyenesvonalú mozgást biztosító szerkezet hajt. 
A biztonsági berendezések megakadályozzák a 

HU FONTOS - FIGYELMESEN OLVASSA EL A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT
Őrizze meg későbbi szükség esetére

kések véletlenszerű mozgását, amikor nincs je-
len a gépkezelő.

Rendeltetésszerű használat

Ezt a gépet a gép jellemzőinek megfelelő, ki-
sebb méretű ágakkal rendelkező bokrokból ál-
ló sövények nyírására és igazítására terveztük 
és gyártottuk.  

Nem rendeltetésszerű használat

A fentiektől eltérő bármilyen más használat ve-
szélyes lehet és személyi és/vagy tárgyi károkat 
okozhat. Helytelen használatnak minősülnek az 
alábbiak (példaként és nem kizárólagosan):

–  fűnyírás általában, és különösképpen a járda-
szegélyek közelében;

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

vágására;
–  egy személynél többen alkalmazzák a gépet.

A gép helytelen használata a garancia elévü-
lését, valamint a Gyártó bárminemű felelősség 
alóli mentesülését vonja maga után, a felhasz-
nálóra hárítva a saját magán vagy másokon oko-
zott károkból illetve sérülésekből származó kö-
telezettségeket.

A GÉP AZONOSÍTÓ CÍMKÉJE  
ÉS ALKATRÉSZEI

 1.  Motor
 2.  Vágóegység (vágókés)
 3.  Vágásvédő lemez
 4.  Elülső markolat
 5.  Hátsó markolat
 6.  Hátsó markolat kioldó vezérlő
 7.  Üzemanyag-keverék tartály tanksapka
 8.  Indítógomb
 9.  A gyertya fészke
10.  Vágókés védőtok 
11.  Motor leállító kapcsoló
12.  Vágókés vezérlő (gázkar)
13.  Gáz biztonsági kar
14.  Szívató (Starter)
15.  Indító egység vezérlő (Primer)

21.  Minőségazonossági jelzés
22.  A gyártó neve és címe
23. Garantált zajteljesítmény szint
24.  A gyártó referencia modellje



6

25.  Gép modell (ha van)
26.  Gyártási szám
27.  Minősítési Bizonyítványt kiadó Intézet 

Márkajelzése (ha van)
28.  Gyártási év
29.  Cikkszám
30.  Kibocsátási szám

A példa megfelelőségi nyilatkozat a használati 
útmutató utolsó előtti oldalán található.

A MAGYARÁZÓ JELZÉSEK LEÍRÁSA  
(ahol vannak)

41. Keverék tartály
42. Menet
43. Leállítás

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az Ön által vásárolt gépet körültekintően kell 
használnia. E célból a gépen különböző pikto-
gramokat tüntettünk fel, melyek a legfontosabb 
használati óvintézkedésekre figyelmeztetnek. 
Jelentésük az alábbiakban kerül feltüntetésre. 
Javasoljuk továbbá, hogy olvassa el figyelmesen 
a jelen használati utasítás megfelelő fejezetében 
feltüntetett biztonsági előírásokat.
Cserélje ki a sérült vagy olvashatatlan címkéket.

51.  FIGYELEM! Veszély
52.  Mielőtt használatba venné a gépet, olvassa 

el a használati utasítást.
53.  Az Ön hallószerve helyrehozhatatlan káro-

sodás veszélyének van kitéve. Felhívjuk a 
gép kezelőjének figyelmét, hogy hosszabb 
időn keresztüli mindennapos normál körül-
mények közötti használat esetén 85 dB (A) 
értéknek megfelelő, vagy annál magasabb 
zajszintnek teheti ki magát. Kötelező sze-
mélyes védőfelszerelést használni. Vegyen 
fel mindig biztonsági szemüveget (kidobás 
veszély) és hordjon zaj ellen védő felsze-
relést, mint például zajvédő sisakot (halló-
szerv károsodásának veszélye) a gép hasz-
nálata közben. Abban az esetben, ha tár-
gyak leesésének a veszélye is fennáll, hord-
jon védősisakot.

54.  Hordjon balesetvédelmi cipőt és kesz-
tyűt! 

55.  Tűzveszély! Az üzemanyag-keverék gyúlé-
kony. Ne öntse ki az üzemanyagot.

56.  Halálos mérgezési veszély áll fenn. 
Működés közben a motor káros kipufogó-
gázt bocsát ki. Ne használja a gépet zárt he-
lyiségekben vagy elégtelen szellőzés ese-
tén. Halálos mérgezési veszély áll fenn.

MŰSZAKI ADATOK

[61] Hengerűrtartalom
[62] Teljesítmény
[63] Gyertya
[64] Gyertya elektródok közötti távolság
[65] Benzin : olaj arány
[66] Tartály kapacitása
[67] Vágási hossz
[68] A kezelői állásnál mért egyenértékű hang-

nyomásszint
[69] Mért zajteljesítmény szint
[70] Garantált zajteljesítmény szint
[71] Mérési bizonytalanság
[72] Az elülső markolatnál a kéz felé továbbított 

rezgések
[73] A hátsó markolatnál a kéz felé továbbított 

rezgések
[74] Tömeg
[75] Vágókések kódja (késpár)

 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
  gondosan betartandók 

 A)  BETANÍTÁS

1) EZ A GÉP SÚLYOS KÁROKAT ÉS 
SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT! Olvassa el figyel-
mesen a gép helyes használatára, előkészíté-
sére, karbantartására, beindítására és leállítá-
sára vonatkozó utasításokat. Ismerje meg a ke-
zelőszerveket, és sajátítsa el e gép kezelését. 
Tanulja meg a motor gyors leállítását.
2) Tilos gyermekekre bízni a gép használatát, il-
letve olyan személyre, aki nem ismeri a gép ke-
zelésére vonatkozó útmutatásokat. A helyi törvé-
nyek szabályozhatják a gép használatához előírt 
minimális életkort.
3) A gépet egyszerre egynél több személy nem 
használhatja.
4) Soha ne használja a gépet
–  más személyek, főleg gyermekek jelenlét-

ében, illetve állatok közelében;
–  ha a kezelő fáradt vagy nem érzi jól magát, il-

letve ha gyógyszer, kábítószer, alkohol vagy 
más olyan szerek hatása alatt áll, melyek refle-
xeit és figyelmét károsan befolyásolják;

–  ha a kezelő nem képes a gépet két kézzel erő-
sen megtartani és/vagy munka közben nem 
tud két lábon stabilan egyensúlyban maradni.

5) Ne feledje, hogy a gép kezelője vagy haszná-
lója felelős a más személyeket ért balesetekért 
és váratlan eseményekért, illetve azok tulajdo-
nában keletkező károkért.
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 B)  ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

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

rendelkezik vágásbiztos védőrészekkel.
–  Hordjon védőkesztyűt, védőszemüveget és 

csúszásgátló talppal rendelkező vágásbiztos 
cipőt. 

–  Hallószervének védelmére használjon fülvé-
dő tokot.

–  Ne használjon sálat, köpenyt, nyakláncot vagy 
bármilyen lelógó vagy széles kellékeket, me-
lyek beakadhatnak a gépbe, vagy más a mun-
kavégzés helyén lévő tárgyakba, illetve anya-
gokba.

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

előirányzott megfelelő kannákban tárolja;
–  ne dohányozzon, amikor az üzemanyagot ke-

zeli;
–  lassan nyissa ki tanksapkát és hagyja, hogy 

a belső nyomás fokozatosan kerüljön kieresz-
tésre;

–  csak a szabadban töltsön üzemanyagot a gép-
be, tölcsér segítségével;

–  az üzemanyagot mindig a motor indítása előtt 
töltse a gépbe; járó, vagy meleg motornál ne 
nyissa ki a tanksapkát és ne töltsön be üzem-
anyagot;

–  ha a benzin kifolyt, ne indítsa el a motort, ha-
nem távolítsa el a gépet arról a területről, ahol 
ez történt és kerülje az olyan eszközök hasz-
nálatát, melyek tüzet okozhatnak egészen ad-
dig, amíg az üzemanyag el nem párolgott és a 
benzingőz 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 
üzemanyag utántöltését végezte;

–  kerülje az üzemanyagnak a gépkezelő ruhájá-
val történő érintkezését, és ha ez mégis meg-
történt volna, öltözzön át, mielőtt a motort el-
indítaná;

–  tankolás után a tanksapkát gondosan csavar-
ja vissza a helyére és alaposan húzza meg.

3) A sérült vagy károsodott kipufogót cserélje ki.
4) Használat előtt végezzen egy általános ellen-
őrzést a gépen és különösen az alábbiakra for-
dítson figyelmet:
–  a gázkarnak és a biztonsági karnak szaba-

don kell mozognia és nem erőltetetten, továb-
bá kiengedésüket követően automatikusan 
és gyorsan kell a semleges helyzetbe visz-
szatérniük;

–  a gázkarnak rögzített helyzetben kell marad-

nia, ha nem nyomják le a biztonsági kart;
–  a motort leállító kapcsolónak könnyen kell 

egyik helyzetből a másikba mozdulnia;
–  az elektromos vezetékeknek és különösen a 

gyertya vezetékének épnek kell lenniük szikra-
képződések elkerülése érdekében, és a gyer-
tyasapkát megfelelően kell a gyertyára sze-
relni;

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

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

 C)  HASZNÁLAT KÖZBEN

1) A motort ne működtesse zárt térben, mivel 
veszélyes mennyiségű szénmonoxid kerülhet a 
levegőbe.
2) Kizárólag nappal vagy jó világítás mellett dol-
gozzon. 
3) Álljon biztos és stabil helyzetben:
–  amennyire csak lehet, kerülje a vizes vagy 

csúszós talajon, illetve a túl egyenetlen vagy 
meredek földön történő munkavégzést, mely 
nem garantálja a kezelő stabil helyzetét mun-
ka közben;

–  kerülje nem stabil létrák és állások haszná-
latát;

–  soha ne fusson, hanem gyalogoljon és figyel-
jen a talaj egyenetlenségeire és az esetleges 
akadályokra;

–  Mindig figyeljen a környezetére, és ügyeljen 
mindazokra a kockázatokra, melyek a gép za-
ja miatt elkerülhetik a figyelmét.

4) A motort szabad kezével akkor indítsa el, miu-
tán a gépet szilárdan a talajra támasztotta: 
–  a motor indítását az üzemanyagtöltés helyétől 

legalább 3 méterre végezze;
–  ellenőrizze, hogy mások ne legyenek a gép 

hatósugarában;
–  ne irányítsa a kipufogót, tehát a kipufogógázt 

gyúlékony anyagok felé.
5) Ügyeljen a közelében levő, feszültség alatti 
elektromos kábelekre.
6) Ne változtasson a motor alapbeállításán, ne 
járassa különösen magas fordulatszámon.
7) Ellenőrizze, hogy a gép minimális fordulat-
száma akkora legyen, hogy az ne tegye lehetővé 
a vágókések mozgását, továbbá, hogy gáz adá-
sa után a motor gyorsan visszatérjen a minimális 
fordulatszámra.
8) Ügyeljen arra, hogy ne ütközzön erősen a vá-
gókéssel idegen tárgyaknak és figyeljen a vá-
gókések haladása által esetlegesen okozott tár-
gyak kidobására.
9) Ha a vágóeszköz idegen testnek ütközik vagy 
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a sövénynyíró szokatlan zajt ad illetve vibrálni 
kezd, kapcsolja ki a motort és hagyja leállni a 
gépet. Bontsa a gyertya vezetékének csatlako-
zását a gyertyáról és végezze el az alábbi mű-
veleteket:
–  ellenőrizze a károkat;
–  ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult ré-

szek, ha szükséges, rögzítse;
–  cserélje ki egyenértékű jellemzőjű részekre 

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

lás okát; 
–  ellenőrizné a sövénynyírót, elvégezné a kar-

bantartását vagy dolgozna rajta; 
–  beállítaná a vágóegységet
–  a gépet felügyelet nélkül hagyná.

  D)  KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

1) A csavarokat és a csavaranyákat mindig tart-
sa meghúzva, hogy a gép mindig üzembiztos 
legyen. Fontos a folyamatos, alapos karbantar-
tás a gép élettartama és biztonságos működé-
se érdekében.
2) A tűzveszély elkerülése érdekében a gépet 
ne raktározza benzinnel teli tartállyal olyan zárt 
helyen, ahol a benzingőz láng, szikra vagy erős 
hőforrás közelében begyulladhatna.
3) Hagyja kihűlni a motort, mielőtt a gépet bár-
hol elhelyezné.
4) A tűzveszély elkerülése érdekében a mo-
tort, a kipufogó hangtompítóját, és a benzin tá-
rolásának környékét tartsa tisztán és különösen 
gally, levél vagy túlságos zsír szennyeződések-
től mentesen; ne hagyjon továbbá levágott növé-
nyekkel teli tárolókat zárt helyiségben.
5) Amennyiben a tankot le kell ürítenie, ezt hi-
deg motor mellett és a szabadban végezze.
6) Használjon védőkesztyűt minden a vágóegy-
ségen végezendő művelethez.
7) Ügyeljen a vágókések élezésére. Minden a 
vágókéseket érintő művelet olyan munkának mi-
nősül, melyhez a megfelelő szerszámokon túl 
sajátos ismeretek is szükségesek. Biztonsági 
okokból ajánlatos ezen típusú műveleteket erre 
szakosodott szervizben elvégeztetni.
8) Biztonsági okokból a gépet soha ne használ-
ja elkopott vagy megrongálódott vágóeszközzel 
vagy egyéb alkatrészekkel. A sérült alkatrésze-
ket ne javítsa, hanem cserélje le. Csak eredeti 
cserealkatrészeket használjon. A minőségileg 
nem megfelelő alkatrészek károsíthatják a gé-
pet, és a biztonságot is veszélyeztetik.
9) A gépet gyermekek által el nem érhető hely-
re tegye el.

 E)  SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS

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

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

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

fogva és a vágókéseket fordítsa a haladási 
iránnyal ellentétes irányba.

2) Amikor a gépet gépjárművel szállítja, oly mó-
don kell elhelyezni, hogy az ne jelentsen ve-
szélyt senkire nézve sem és szilárdan kell rög-
zíteni, hogy elkerülje feldőlését, mely károkat 
okozhat, illetve az üzemanyag kifolyását idéz-
heti elő.

 HASZNÁLATI SZABÁLYOK
MEGJEGYZÉS - A szövegben hivatkozott áb-
rák a jelen használati útmutató 3. és azt kö-
vető oldalain találhatók.

 1. MUNKÁRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÜLET

1.1 A GÉP ELLENŐRZÉSE

Mielőtt munkába kezdene:

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

–  ellenőrizze, hogy a vágókések élesek legye-
nek és ne legyenek rajtuk károsodásra uta-
ló jelek;

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

és működőképesek legyenek;
–  ellenőrizze a markolatok rögzítését.

1.2  AZ ÜZEMANYAG-KEVERÉK 
ELŐKÉSZÍTÉSE

Ez a gép kétütemű motorral rendelkezik, mely 
benzinből és kenőolajból álló keverékkel mű-
ködik.

FONTOS Tiszta  benzin  használata  károsítja  a 
motort, és a garancia elévülését vonja maga után.

FONTOS Kizárólag  minőségi  üzemanyagot  és 
kenőanyagot  használjon  a  megfelelő  teljesít-
mény,  és  a mechanikus  szervek  hosszabb  élet-
tartamának biztosítása céljából.
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1.2.1 A benzin jellemzői

Kizárólag ólommentes benzint (zöld benzint) 
használjon, melynek oktánszáma nem alacso-
nyabb 90-nél.
FONTOS Az  ólommentes  benzin  hajlamos  üle-
déket képezni a tartályban, ha 2 hónapnál tovább 
tárolják. Használjon mindig friss benzint!

1.2.2 Az olaj jellemzői

Kizárólag kiváló minőségű szintetikus olajat 
használjon, mely kifejezetten kétütemű moto-
rokhoz való.

A márkakereskedőtől beszerezhetők kifejezet-
ten ezen típusú motorhoz való olajok, melyek ki-
tűnő védelmet biztosítanak.
Ezen típusú olajok használata lehetővé teszi egy 
2%-os keverék létrehozását, mely 1 rész olajból 
és 50 rész benzinből áll.

1.2.3  A keverék elkészítése és tárolása

  VESZÉLY!  A benzin és a keverék gyú-
lékony!
–  A benzint és a keveréket üzemanyagok 

számára előírt tartályokban kell tárolni 
biztonságos helyen, hőforrásoktól vagy 
nyílt lángoktól távol.

–  Ne hagyja a tartályokat gyermekek által el-
érhető helyen.

–  Ne dohányozzon a keverék összeállítása 
közben, és kerülje a benzingőz beléleg-
zését.

A keverék készítéséhez:
–  Töltse a benzin mennyiségének kb. felét egy e 

célra előírt jellemzőkkel rendelkező kannába.
–  Öntse hozzá az összes olajat.
–  Töltse bele a maradék benzint.
–  Zárja le a kannát a kupakjával és erősen ráz-

za össze.

FONTOS A keverék elöregszik. Ne készítsen túl 
nagy mennyiségű keveréket,  így elkerülheti  lera-
kódások képződését.

FONTOS Tartsa  jól megkülönböztetve  és  köny-
nyen azonosíthatóan a keveréket és a benzint tar-
talmazó  kannákat,  hogy  használatuk  alkalmával 
elkerülje felcserélésüket.

FONTOS Megfelelő időközönként tisztítsa meg a 
benzint és a keveréket tartalmazó kannákat, hogy 
az esetleges lerakódásokat eltávolítsa belőlük.

1.3 ÜZEMANYAG TÖLTÉS

  VESZÉLY!  Ne dohányozzon az üzem-
anyag töltése közben, és ne lélegezze be a 
benzingőzt.
  FIGYELEM!  A kanna kupakját óvatosan 
nyissa fel, mivel belsejében esetleg nyomás 
képződhetett.

Üzemanyag töltés előtt:
–  Rázza jól fel a keveréket tartalmazó kannát.
–  Helyezze el a gépet vízszintesen, stabil hely-

zetben oly módon, hogy a tanksapka felfelé 
legyen.

–  Tisztítsa meg a tanksapkát és környékét, így 
elkerülheti, hogy töltés közben szennyeződés 
kerüljön a tartályba.

–  Óvatosan nyissa fel a tanksapkát, így fokoza-
tosan ereszti ki a nyomást. A töltést egy töl-
csér segítségével végezze, és kerülje a tartály 
peremig történő töltését (1. ábra).

 FIGYELEM!  Zárja mindig vissza a tank-
sapkát és rögzítse jól.

  FIGYELEM!  Azonnal távolítson el az 
esetlegesen a gépre, vagy a talajra került 
minden üzemanyag-keverék nyomot és ne 
indítsa el a motort addig, amíg a benzingőz 
szét nem oszlott.

1.4  A MARKOLAT BEÁLLÍTÁSA (2. ábra) 

A hátsó markolat (1) 3 különböző irányba állítha-
tó a vágóegységhez képest, lehetővé téve ez-
által, hogy a sövény vágását kényelmesebben 
végezhesse.

  FIGYELEM!  A markolat beállítását kikap-
csolt motor mellett kell végezni.

–  Húzza felfelé a kioldó kart (2).
–  Fordítsa a hátsó markolatot (1) a kívánt ál-

lásba.
–  Mielőtt használatba venné a gépet, győződ-

jön meg arról, hogy a kioldó kar (2) teljesen 
le van-e engedve, és hogy a hátsó markolat 
megfelelően stabil legyen.

  FIGYELEM!  Munka közben a hátsó mar-
kolatnak mindig függőleges helyzetben kell 
lennie a vágóegység által felvett helyzettől 
függetlenül (3).

 2. A GÉP HASZNÁLATA
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2.1 A GÉP BEINDÍTÁSA

  FIGYELEM!  A gép beindítását az üzem-
anyag töltés helyétől legalább 3 méteres tá-
volságra végezze.
Mielőtt a gépet beindítaná:
–  Helyezze el a gépet stabil helyzetben a ta-

lajon.
–  Távolítsa el a vágókés védőtokot.
–  Győződjön meg arról, hogy a vágókés ne ér-

jen a talajhoz vagy más tárgyakhoz.
–  Győződjön meg arról, hogy az elülső markolat 

központi helyzetben rögzítve legyen .

2.1.1 Hidegindítás

MEGJEGYZÉS “Hidegindítás” alatt azt értjük, ha 
az  indítást  a motor  leállítását  követő  legalább  5 
perc elteltével, vagy az üzemanyag töltést köve-
tően végzik.

A gép beindításához (3. ábra):
1.  Nyomja a kapcsolót (1) «I» állásba.
2.  Nyomjon óvatosan a “primer” gömbjén (2) 

7-10-szer egészen amíg az üzemanyag a sze-
lelőcsőből távozik.

3.  Fordítsa a starter vezérlőkarját (3) «B» ál-
lásba.

4.  Tartsa szilárdan a gépet a talajon úgy, hogy 
az egyik keze a markolaton legyen, hogy ne 
veszítse el a gép feletti uralmát indítás köz-
ben.

  FIGYELEM!  Ha a gépet nem tartja szilár-
dan, a motor lökése a kezelő egyensúlyának 
elvesztését, vagy a vágókés egy akadály, 
vagy akár maga a kezelő felé történő kiveté-
sét idézheti elő.

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

FONTOS Az gép az „Easy Start” indítórendszer-
rel van felszerelve, melynek révén a motor bein-
dítása a hagyományostól eltérő, és könnyebben 
megy.  A  rendszer  révén  csökken  az  indításhoz 
szükséges  erőfeszítés.  Csak  annyira  kell  meg-
húzni a kötelet, hogy hallja a beinduló motor zaját, 
nincs  szükség  a  zsinór  erős  rángatására,  mivel 
annak ellenállása csekély.   

  FIGYELEM!  Az elszakadás megelőzése 
érdekében ne húzza ki a zsinórt teljes hosz-
szában, ne húzza továbbá a zsinórvezető 
nyílás mentén és fokozatosan eressze el a 
gombot, így elkerülheti, hogy a zsinór ellen-
őrizetlenül húzódjon vissza.

6.  Fokozatosan engedje el az indítózsinór 
gombját (4) így elkerülheti, hogy az ellenőri-
zetlenül térjen vissza eredeti helyzetébe.

7.  Röviden húzza meg a gázkart (5) a starter 
karjának (3) az «A» állásba való automatikus 
visszatéréséhez.

8.  Hagyja, hogy a motor minimális fordulatszá-
mon működjön legalább 1 percig, mielőtt ma-
ximális fordulatszámra kapcsolna.

FONTOS Ha  az  indítózsinór  gombját  (4)  több-
ször meghúzzák, amikor a starter vezérlőkarja (3) 
«B» állásban van, a motor túlfolyhat és nehézkes-
sé 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.

2.1.2 Meleg indítás

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

2.2  A VÁGÓEGYSÉG SEBESSÉGÉNEK 
BEÁLLÍTÁSA (4. 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 
keresztül továbbítja, mely megakadályozza a 
vágókések mozgását, amikor a motor minimális 
fordulatszámon működik.

  FIGYELEM!  A vágóegységnek nem sza-
bad mozognia a motor minimális fordulatszá-
mánál. Ha a vágóegység a motor minimális 
fordulatszámán mozog, forduljon a márka-
kereskedőhöz a motor megfelelő beállítása 
céljából.

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

FONTOS A gép működésének első 6  - 8 órájá-
ban  kerülje  a  motor  maximális  fordulatszámon 
történő használatát.

2.3 A GÉP LEÁLLÍTÁSA (5 ábra)

A gép leállításához:
–  Engedje el a gázkart (1) és hagyja, hogy a mo-
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tor minimális fordulatszámon működjön né-
hány másodpercig.

–  Állítsa a kapcsolót (2) «O» állásra.

  FIGYELEM!  Miután a gázkart minimális 
fordulatszámra helyezte, a vágókések leál-
lásához szükség van néhány másodpercre.

  FIGYELEM!  Vészleállítás esetén állítsa 
azonnal a kapcsolót «O» állásba.

 3.  SÖVÉNY NYÍRÁSA ÉS IGAZÍTÁSA 

Mások és környezet tiszteletben tartása érde-
kében:
–  Ne zavarjon másokat.
–  Szigorúan tartsa be a helyi előírásokat a levá-

gott növényzet megsemmisítését illetően.
–  Szigorúan tartsa be a helyi előírásokat az olaj, 

benzin, elromlott alkatrészek, vagy bármilyen, 
a környezetet jelentősen szennyező anyag te-
kintetében.

–  A csomagolóanyagok selejtezését mindig a 
helyi hatályos előírásoknak megfelelően kell 
elvégezni.

  FIGYELEM!  A rezgéseknek történő hosz-
szú időn keresztüli kitétel neurovaszkuláris 
zavarokat és sérüléseket okozhat (ismertebb 
nevén „Raynaud jelenség” vagy „fehér kéz”) 
főleg annál, aki keringési zavarokban szen-
ved. A tünetek a kezet, a csuklót és az ujja-
kat érintik, csökken az érzékenységük, zsib-
badtak, viszketnek, fájnak, elszíntelenednek, 
vagy a bőr szerkezete módosul. Ezeket a ha-
tásokat csak növeli az alacsony környeze-
ti hőmérséklet és/vagy a markolatok túlzott 
szorítása. A tünetek megjelenésekor csök-
kenteni kell a gép használatának idejét, és 
orvoshoz kell fordulni.

  VESZÉLY!  A gép indítószerkezete ala-
csony mértékű elektromágneses mezőt hoz 
létre, ám nem zárható ki, hogy ez nem okoz 
interferenciát azokkal az aktív vagy passzív 
orvostechnikai eszközökkel, amelyek a gép 
kezelőjének testében lehetnek, ez súlyos 
egészségi kockázatot jelenthet. Ezért a gép 
használata előtt az ilyen orvostechnikai esz-
közökkel élő személyek forduljanak informá-
cióért kezelőorvosukhoz vagy az eszközök 
gyártójához.

 FIGYELEM!  Hordjon megfelelő öltözéket 
munka közben. A márkakereskedő felvilágo-
sítást tud nyújtani a legmegfelelőbb baleset-
védelmi eszközök tekintetében, melyek alkal-
masak a munkavégzés alatti biztonságának 

garantálására.

  FIGYELEM!  Abban az esetben, ha a mun-
ka során géphiba vagy baleset történik, állít-
sa le azonnal a motort és távolítsa el a gépet, 
hogy ne okozhasson további károkat; ameny-
nyiben a kezelő vagy más személyek sérü-
lését okozó baleset történt, nyújtson első-
segélyt az adott helyzetnek legmegfelelőbb 
módon és forduljon az illetékes egészség-
ügyi intézményhez a szükséges ellátásért. 
Távolítsa el gondosan az esetleges törme-
lékeket, melyek jelenléte károkat, személyek 
vagy állatok sérülését okozhatja.

3.1 A VÁGÁS MÓDJA

  FIGYELEM!  Vágás közben a gépet min-
dig két kézzel erősen kell tartani.

  FIGYELEM!  Azonnal állítsa le a gépet, ha 
a vágókések elakadnak munka közben vagy 
a sövény gallyaiba beakadnak.

Ajánlatos mindig a sövény két függőleges oldalát 
vágni először, és utána a felső részét.
A gép markolatát a vágás jellegének megfelelő-
en kell beállítani (lásd 1.4.).

3.1.1 Függőleges vágás (6. ábra)

A vágást íves mozgással kell végezni alulról fel-
felé oly módon, hogy a vágókés a testétől a lehe-
tő legtávolabb legyen.

3.1.2 Vízszintes vágás (7. ábra)

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

3.2 A MUNKA BEFEJEZÉSE

A munka befejeztével:
–  Állítsa le a gépet a fentiekben leírtak szerint 

(lásd 2.3).
–  Várja meg a vágókések leállását és helyezze 

fel a védőtokot.          

 4.  RENDSZERES KARBANTARTÁS  

A megfelelő karbantartás alapvető fontossággal 
bír a gép eredeti hatékonyságának és használati 
biztonságának hosszú időn keresztüli megőrzé-
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se tekintetében.

  FIGYELEM!  A karbantartási műveletek 
alatt:
–  vegye le a gyertyasapkát.
–  Várja meg, amíg a motor megfelelően lehűl.
–  Használjon védőkesztyűt a vágólapokat 

érintő műveletek közben.
–  Hagyja fenn a vágókés védőtokot, kivéve 

ha magán a vágókésen kell valamilyen mű-
veletet végrehajtania.

–  Gondoskodjon arról, hogy ne kerüljön a 
környezetébe olaj, benzin vagy más szeny-
nyező anyag.

4.1 TÁROLÁS

Minden munkavégzés után tisztítsa meg gondo-
san a gépet portól és szennyeződésektől, ellen-
őrizze, hogy nincsenek-e sérült részek, cserélje 
ki a hibás alkatrészeket és kenje meg a vágóké-
seket, hogy ezzel megelőzze rozsdásodásukat.

A gépet száraz helyen, az időjárási viszontagsá-
goktól védetten és megfelelően felhelyezett vá-
gókés védőtokkal kell tárolni.

4.2  A MOTOR ÉS A KIPUFOGÓ 
HANGTOMPÍTÓJÁNAK TISZTÍTÁSA

A tűzveszély csökkentése érdekében tisztítsa 
gyakran a henger lapátokat sűrített levegővel, és 
a hangtompító környékét tisztítsa meg gallyaktól, 
levelektől vagy más hulladékoktól.

4.3 A LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

FONTOS A  légszűrő  tisztítása  alapvető  fontos-
ságú a gép jó működésének és hosszú élettarta-
mának biztosítása szempontjából. . 

A tisztítást minden 8-10 munkaórát követően kell 
elvégezni.

A szűrő tisztításához (8. Ábra):
–  Csavarozza ki a rögzítőgombot (1), távolítsa el 

a fedelet (2) és a szűrő elemet (3).
–  Mossa meg a szűrő elemet (3) szappannal 

és vízzel. Ne használjon benzint vagy más 
oldószert.

–  A szűrőt a levegőn hagyja megszáradni. 
–  Szerelje vissza a szűrő elemet (3), a fedelet 

(2) és húzza meg jól a rögzítőgombot (1).

4.4 A GYERTYA ELLENŐRZÉSE

Megfelelő időközönként vegye le és tisztítsa 

meg a gyertyát oly módon, hogy az esetleges le-
rakódásokat egy fém kefével eltávolítja (9. ábra).
Ellenőrizze és állítsa be az elektródok közötti 
megfelelő távolságot (9. ábra)
Szerelje vissza a gyertyát megfelelően rögzítve 
a készletben található kulccsal.
A gyertyát hasonló jellemzőkkel rendelkező új-
jal kell kicserélni, ha az elektródok kiégtek vagy 
a szigetelő károsodott, illetve minden 100 órás 
működést követően.

4.5  A FORDULATSZÁMCSÖKKENTŐ 
KENÉSE (10. ábra)

Minden 20 órás működést követően állítsa visz-
sza a megfelelő kenési szintet molibdén-diszul-
fidos zsír segítségével, melyet a kenőberende-
zésbe (1) injektál.

4.6  ÜZEMEN KÍVÜLRE HELYEZÉS 
HUZAMOS IDŐRE

FONTOS Ha hosszú  ideig nem használja  a gé-
pet,  mely  alatt  2-3  hónapnál  hosszabb  időtarta-
mot  értünk,  ajánlatos  néhány  tanácsot  követni 
annak érdekében, hogy újra használatba vételkor 
elkerüljön esetleges nehézségeket, vagy a motor 
tartós károsodását.

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

szen addig, amíg le nem áll, hogy ezáltal a kar-
burátorban maradt üzemanyagot elhasználja.

–  Mielőtt elraktározná a gépet, hagyja kihűlni a 
motort.

Amikor újra üzembe helyezi a gépet, készítse elő 
az “1. Munkára történő előkészület” c. fejezetben 
leírtak alapján.

 5.  RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS  

Ezeket a műveleteket kizárólag a márkakereske-
dő végezheti el.

Nem megfelelő műhelyekben, vagy nem szak-
ember által végzett műveletek a garancia bár-
mely formájának elévülését vonják maguk után.

5.1  A MINIMÁLIS FORDULATSZÁM 
BEÁLLÍTÁSA

  FIGYELEM!  Ha a vágóegység a motor 
minimális fordulatszámán mozog, forduljon a 
márkakereskedőhöz a motor megfelelő beál-
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lítása céljából.

5.2 ÜZEMANYAGSZŰRŐ

A tank belsejében egy szűrő található, mely 
megakadályozza, hogy szennyeződés kerüljön 
a motorba.
Évente egyszer célszerű kicseréltetni a szűrőt a 
márkakereskedőnél.

5.3 A KARBURÁTOR SZABÁLYOZÁSA

A karburátort a gyárban állították be úgy, hogy 
minden használati körülmény között a legjobb 
teljesítményt nyújtsa, a hatályos törvényeknek 
megfelelően minimális káros gáz kibocsátásá-
val.
Nem megfelelő teljesítmény esetén ellenőrizze 
mindenekelőtt, hogy a vágókések nincsenek-e 
részlegesen elakadva vagy deformálódva, majd 
forduljon a márkakereskedőhöz a porlasztás és 
a motor ellenőrzése céljából.

5.4 A VÁGÓKÉSEK KARBANTARTÁSA

  FIGYELEM!  Rendszeresen ellenőrizze, 
hogy a vágókések nem hajlottak-e meg, nem 
károsodtak-e, és a csavarok megfelelően 
meg vannak-e húzva.

5.4.1 Vágókések beállítása

A vágókések fokozatos elkopás tárgyát képezik, 
mely a túlságos holtjátéknak betudható vágási 
romlásában mutatkozik.

  FIGYELEM!  A kések beállítása olyan mű-
velet, melynek helytelen elvégzése esetén a 
gép és maguk a kések károsodhatnak, vagy 
személyi sérülések, balesetek történhetnek. 
Ezért a beállítást mindig a márkakereskedő 
végezze.

5.4.2 Vágókések élezése

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

  FIGYELEM!  Elkopott pengékkel rendel-
kező vágókést soha nem szabad élezni, ha-
nem ki kell cserélni.

FONTOS FONTOS   Mindig  a  márkakereskedő-
nél kell végeztetni az élezést, aki megfelelő szer-
számokkal és az ehhez szükséges  ismeretekkel 
rendelkezik.

5.4.3 Vágókések cseréje

FONTOS A vágókések cseréjét mindig a márka-
kereskedővel kell elvégeztetni.

Ezen a gépen a 2. oldal táblázatában megadott 
kóddal jelölt vágókéseket kell alkalmazni.
Mivel a berendezés folyamatos fejlesztés tárgyát 
képezi, lehetőség nyílik hasonló jellegű és tu-
lajdonságú biztonságos és tökéletes működést 
biztosító éllel cserélni a gyárilag beszereltet.

  6.  HIBAKERESÉS  

Mi a tennivaló, amikor...

A probléma oka Megoldás

1. A gép nem indul be, vagy nem marad járatban

Az indítási eljárás nem 
megfelelő

Kövesse az utasításokat 
(lásd 2. fejezet)

Szennyezett gyertya vagy 
az elektródok közötti 
távolság nem megfelelő

Ellenőrizze a gyertyát 
(lásd 4. fejezet)

Légszűrő eltömődött Tisztítsa meg és/vagy 
cserélje ki a szűrőt  
(lásd 4. fejezet)

Porlasztási problémák Forduljon a márkakeres-
kedőhöz

2. A gép beindul, de kis teljesítménnyel működik

Légszűrő eltömődött Tisztítsa meg és/vagy 
cserélje ki a szűrőt  
(lásd 4. fejezet)

Porlasztási problémák Forduljon a márkakeres-
kedőhöz

3. A gép szabálytalanul működik, vagy nincs  
elég teljesítménye terhelés esetén

Szennyezett gyertya vagy 
az elektródok közötti távol-
ság nem megfelelő

Ellenőrizze a gyertyát  
(lásd 4. fejezet)

Porlasztási problémák Forduljon a 
márkakereskedőhöz

4. A gép túl füstös

Az üzemanyag-keverék 
nem megfelelő összetétele

A keveréket az utasí-
tásoknak megfelelően 
készítse el 
(lásd 1. fejezet)

Porlasztási problémák Forduljon a 
márkakereskedőhöz

5. A vágókések felforrósodnak és füstölnek

Helytelen beállítás miatti 
túlmelegedés

Forduljon a márkakereske-
dőhöz

6.  A vágókések mozognak, amikor a motor  
minimális fordulatszámon jár

A porlasztás helytelen
beállítása

Forduljon a márkakereske-
dőhöz
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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 SHT 660 K, SHT 675 K

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

4.     Riferimento alle Norme armonizzate:

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

g) Livello di potenza sonora misurato 102 dB(A)
h) Livello di potenza sonora garantito 103 dB(A)
j) Potenza netta installata 0,63 kW

m) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: STIGA SpA
Via del Lavoro, 6 

31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

n) Castelfranco V.to, 31.07.2017 Vice Presidente Quality & Customer Service
Ing. Raimondo Hippoliti

                                                                                                           

171516009_3                                                                                                                                          

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-Δήλωση συμμόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτημα II, 
μέρος A)
1. Η Εταιρία
2. Δηλώνει 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
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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 SHT 660 K, SHT 675 K

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

4.     Riferimento alle Norme armonizzate:

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

g) Livello di potenza sonora misurato 102 dB(A)
h) Livello di potenza sonora garantito 103 dB(A)
j) Potenza netta installata 0,63 kW

m) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: STIGA SpA
Via del Lavoro, 6 

31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

n) Castelfranco V.to, 31.07.2017 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-Δήλωση συμμόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτημα II, 
μέρος A)
1. Η Εταιρία
2. Δηλώνει 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

EXAMPLE
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IT • Il contenuto e le immagini del presente manuale d’uso sono stati realizzati per conto di STIGA SpA e sono tutelati da diritto d’autore – 
E’ vietata ogni riproduzione o alterazione anche parziale non autorizzata del documento.
BG • Съдържанието и изображенията в настоящото ръководство са извършени за STIGA SpA и са защитени с авторски права  – 
Забранява се всяко неоторизирано възпроизвеждане или промяна, дори и отчасти на документа.
BS • Sadržaj i slike iz ovog korisničkog priručnika napravljeni su isključivo za STIGA SpA i zaštićeni su autorskim pravima – zabranjena je 
svaka neovlaštena reprodukcija ili izmjena dokumenta, djelomično ili u potpunosti.
CS • Obsah a obrázky v tomto návodu k použití byly zpracovány jménem společnosti STIGA SpA a jsou chráněny autorským právem – 
Reprodukce či nepovolené pozměňování tohoto dokumentu, a to i částečné, je zakázáno.
DA • Indhold og illustrationer i denne vejledning er blevet skabt på vegne af STIGA SpA og er beskyttet af ophavsret – Enhver gengivelse 
eller ændring, også delvis, af dokumentet uden autorisation hertil er forbudt.
DE • Inhalt und Bilder dieser Bedienungsanleitung wurden im Namen von STIGA SpA erstellt und sind urheberrechtlich geschützt – Jede 
nicht genehmigte Vervielfältigung oder Veränderung, auch auszugsweise, dieses Dokuments ist verboten.
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sed reproduction or modification to the document, either partially or in full, is prohibited.
ES • El contenido y las imágenes del presente manual de uso han sido creados por STIGA SpA y están protegidos por los derechos de 
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SpA, encontrando-se protegidos por direitos de autor. Qualquer tipo de reprodução ou alteração, parcial ou integral, não autorizadas 
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авторскими правами – Любое несанкционированное воспроизведение или изменение документа запрещено.
SK • Obsah a obrázky v tomto návode na používanie boli spracované menom spoločnosti STIGA SpA a sú chránené autorským právom – 
Reprodukcie či nepovolené pozmeňovanie tohto dokumentu, a to aj čiastočné, je zakázané.
SL • Vsebine in slike v tem uporabniškem priročniku so izdelane za podjetje STIGA SpA in so zaščitene z avtorskimi pravicami – vsakršno 
nepooblaščeno razmnoževanje ali spreminjanje dokumenta, v celoti ali delno, je prepovedano.
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SV • Innehållet och bilderna i denna användarhandbok har framställts för STIGA SpA och skyddas av upphovsrätt – all form av repro-
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TR • Bu Kullanıcı Kılavuzundaki içerik ve resimler açıkça STIGA SpA için üretilmiştir ve telif hakkı ile korunmaktadır – dokümanın izinsiz 
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