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[1] TECHNICAL DATA
type ST 514

model ST 3146 P
[2] Engine LC154FDS
[3] Displacement cm3 87
[4] Power kW 1,65
[5] Engine rotations min-1 4200
[6] Fuel type gasoline
[7] Fuel tank capacity l 1,6
[8] Engine oil type SAE 5W-30
[9] Engine oil tank capacity l 0,35

[10] Spark plug type E7RTC
[11] Spark plug, electrodes distance mm 0,76
[12] Working width cm 46
[13] Wheel diameter in 5
[14] Weight kg 28
[15] Maximum launch distance m 6
[16] Dimensions fig. 2
[17] A = Length mm 1160
[18] B = Height mm 870
[19] C = Width  mm 475
[20] Measured sound power level dB (A) 100
[21] Uncertainty dB (A) 2,5
[22] Guaranteed sound power level dB (A) 103
[23] Sound pressure level dB (A) 90
[24] Uncertainty dB (A) 2,5
[25] Operator position vibration value m / s ² 3,764
[26] Uncertainty m / s ² 1,5
[27] OPTIONS
[28] Electric start-up √



[1] BG - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
[2]  Двигател
[3]  Кубатура
[4]  Мощност
[5]  Обороти на двигателя
[6]  Гориво
[7]  Вместимост на резервоара за гориво
[8]  Моторно масло
[9]  Вместимост на резервоара за 
  моторно масло
[10]  Свещ
[11]  Свещ, разстояние електроди
[12]  Работна ширина
[13]  Диаметър на колело
[14]  Маса
[15]  Максимално разстояние на    
  изхвърляне
[16]  Максимални размери
[17]  A = Дължина
[18]  B = Височина
[19]  C = Ширина
[20]  Ниво на измерената звукова мощност
[21]  Несигурност
[22]  Гарантирано ниво на звукова    
  мощност
[23]  Ниво на звуковотоналягане
[24]  Несигурност
[25]  Стойност на вибрации в мястото за   
  управление
[26]  Несигурност
[27]  Опции
[28]  Електрическо задействане

[1] BS - TEHNIČKI PODACI
[2] Motor
[3]  Kubikaža
[4] Snaga
[5]  Okretaji motora
[6] Gorivo
[7] Kapacitet rezervoara za gorivo
[8] Motorno ulje
[9]  Kapacitet rezervoara za motorno ulje
[10]  Svjećica
[11]  Svjećica, udaljenost između elektroda
[12] Radna širina
[13]  Promjer točkova
[14] Masa
[15]  Maksimalna udaljenost bacanja
[16]  Dimenzije
[17]  A = Dužina
[18] B = Visina
[19] C = Širina
[20]  Izmjerena razina zvučne snage
[21] Nesigurnost
[22]  Garantirana razina zvučne snage
[23]  Nivo zvučnog pritiska 
[24] Nesigurnost
[25]  Razina vibracija na mjestu vozača
[26] Nesigurnost
[27] Opcije
[28]  Električno startanje

[1] CS - TECHNICKÉ PARAMETRY
[2] Motor
[3]  Obsah válců
[4]  Výkon
[5]  Otáčky motoru
[6] Palivo
[7] Kapacita palivové nádrže
[8] Motorový olej
[9]  Kapacita nádrže na motorový olej
[10]  Zapalovací svíčka
[11]  Zapalovací svíčka, vzdálenost elektrod
[12]  Pracovní záběr
[13]  Průměr kol
[14]  Hmotnost
[15]  Maximální vzdálenost odhazování
[16]  Vnější rozměry
[17]  A = Délka
[18]  B = Výška
[19]  C = Šířka
[20]  Naměřená hladina akustického výkonu
[21]  Nepřesnost měření
[22]  Garantovaná hladina akustického výkonu
[23]  Hladina akustického tlaku
[24]  Nepřesnost měření
[25]  Hodnota vibrací na místě řidiče
[26]  Nepřesnost měření
[27]  Možnosti
[28]  Elektrické spuštění

[1] DA - TEKNISKE DATA
[2] Motor
[3]  Slagvolumen
[4]  Effekt
[5]  Motoromdrejninger
[6] Brændstof
[7]  Brændstoftankens kapacitet
[8] Motorolie
[9]  Motorolietankens kapacitet
[10] Tændrør
[11]  Tændrør, elektrodernes afstand
[12] Arbejdsbredde
[13]  Hjuldiameter
[14] Vægt
[15]  Maks. slyngningsafstand
[16]  Maskinmål
[17] A = Længde
[18] B = Højde
[19] C = Bredde
[20]  Målt lydeffektniveau
[21]  Usikkerhed
[22]  Garanteret lydeffektniveau
[23]  Lydtryksniveau
[24]  Usikkerhed
[25]  Vibrationsniveau på førersædet
[26]  Usikkerhed
[27]  Ekstraudstyr
[28]  Elektrisk start

[1] DE - TECHNISCHE DATEN
[2] Motor
[3]  Hubraum
[4] Leistung
[5] Motordrehzahl
[6]  Kraftstoff
[7]  Fassungsvermögen des Kraftstofftanks
[8]  Motoröl
[9]  Fassungsvermögen des Motoröls
[10]  Zündkerze
[11]  Zündkerze, Elektrodenabstand
[12] Arbeitsbreite
[13]  Durchmesser Räder
[14] Masse
[15]  Maximaler Wurfabstand
[16]  Abmessungen des Platzbedarfs
[17] A = Länge
[18]  B = Höhe
[19] C = Breite
[20]  Gemessener Schallleistungspegel
[21]  Messungenauigkeit
[22] Garantierter Schallleistungspegel
[23]  Schalldruckpegel 
[24]  Messungenauigkeit
[25]  Vibrationswert am Fahrerplatz
[26]  Messungenauigkeit
[27] Optionen
[28]  Elektrostart

[1] ES - DATOS TÉCNICOS
[2] Motor
[3] Cilindrada
[4] Potencia
[5]  Revoluciones motor
[6] Carburante
[7] Capacidad depósito carburante
[8]  Aceite motor
[9]  Capacidad depósito aceite motor
[10]  Bujía
[11]  Bujía, distancia electrodos
[12] Ancho de trabajo
[13]  Diámetro ruedas
[14] Masa
[15]  Distancia de lanzamiento máxima
[16]  Dimensiones totales
[17] A = Longitud
[18] B = Altura
[19] C = Anchura
[20]  Nivel de potencia sonora medido
[21]  Incertidumbre
[22] Nivel de potencia sonora garantizado
[23] Nivel de presión sonora
[24]  Incertidumbre
[25] Valor de las vibraciones en el puesto de 
conducción 
[26]  Incertidumbre
[27] Opciones
[28]  Arranque eléctrico



[1] ET - TEHNILISED ANDMED
[2] Mootor
[3]  Mootorimaht
[4]  Võimsus
[5]  Mootoripöörded
[6] Kütus
[7]  Kütuse paagi maht
[8]  Mootoriõli
[9]  Mootoriõli paagi suurus
[10]  Süüteküünal
[11]  Süüteküünal, elektroodide vahemaa
[12]  Töölaius
[13]  Rataste diameeter
[14] Mass
[15]  Maksimaalne heitekaugus
[16]  Mõõtmed
[17]  A = Pikkus
[18]  B = Kõrgus
[19] C = Laius
[20]  Helivõimsuse mõõdetav tase
[21]  Ebakindlus
[22]  Helivõimsuse kindel tase
[23]  Helirõhu tase
[24]  Ebakindlus
[25]  Vibratsiooni suurus juhikohal
[26]  Ebakindlus
[27]  Valikud
[28]  Elektriline käivitamine

[1] FI - TEKNISET TIEDOT
[2] Moottori
[3]  Sylinterin tilavuus
[4] Teho
[5]  Moottorin kierrosluku
[6] Polttoaine
[7]  Polttoainesäiliön tilavuus
[8]  Moottoriöljy
[9]  Moottoriöljyn säiliön tilavuus
[10]  Sytytystulppa
[11]  Sytytystulppa, elektrodien välinen 
etäisyys
[12]  Työstöleveys
[13]  Pyörien halkaisija
[14] Massa
[15]  Maksimi linkoamisetäisyys
[16] Mitat
[17] A = Pituus
[18]  B = Korkeus
[19]  C = Leveys
[20] Mitattu äänitehotaso
[21]  Epätarkkuus
[22] Taattu äänitehotaso
[23] Äänenpaineen taso 
[24]  Epätarkkuus
[25]  Tärinäarvo kuljettajan paikalla
[26]  Epätarkkuus
[27] Valinnat
[28]  Sähkökäynnistys

[1] FR - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
[2] Moteur
[3]  Cylindrée
[4] Puissance
[5]  Tours moteur
[6] Carburant
[7] Capacité du réservoir de carburant
[8]  Huile moteur
[9] Capacité du réservoir d’huile moteur
[10] Bougie
[11]  Bougie, distance électrodes
[12] Largeur de travail
[13]  Diamètre roues
[14] Masse
[15] Distance de projection maximale
[16] Dimensions d’encombrement
[17] A = Longueur
[18] B = Hauteur
[19] C = Largeur
[20] Niveau de puissance sonore mesuré
[21] Incertitude
[22] Niveau de puissance sonore garanti
[23] Niveau de pression sonore 
[24] Incertitude
[25] Valeur des vibrations au poste de   
 conduite
[26] Incertitude
[27] Options
[28] Démarrage électrique

[1] HR - TEHNIČKI PODACI
[2] Motor
[3]  Radni obujam
[4] Snaga
[5]  Broj okretaja motora
[6] Gorivo
[7]  Zapremina spremnika goriva
[8] Motorno ulje
[9]  Zapremina spremnika motornog ulja
[10]  Svjećica
[11]  Svjećica, razmak elektroda
[12] Radna širina
[13]  Promjer kotača
[14] Masa
[15]  Maksimalna udaljenost izbacivanja
[16]  Gabaritne dimenzije
[17]  A = Dužina
[18] B = Visina
[19] C = Širina
[20]  Izmjerena razina zvučne snage
[21] Mjerna nesigurnost
[22]  Zajamčena razina zvučne snage
[23]  Razina zvučnog tlaka
[24] Mjerna nesigurnost
[25]  Vrijednost vibracija na vozačkom mjestu
[26] Mjerna nesigurnost
[27] Opcije
[28]  Električno pokretanje

[1] HU - MŰSZAKI ADATOK
[2] Motor
[3]  Hengerűrtartalom
[4]  Teljesítmény
[5]  Motor fordulatszáma
[6]  Üzemanyag
[7]  Üzemanyagtartály kapacitása
[8] Motorolaj
[9]  Motorolaj-tartály kapacitása
[10]  Gyertya
[11]  Gyertya, elektródok távolsága
[12]  Munkavégzési szélesség
[13]  Kerekek átmérője
[14]  Tömeg
[15]  Max. kidobási távolság
[16]  Befoglaló méretek
[17]  A = Hosszúság
[18]  B = Magasság
[19]  C = Szélesség
[20]  Mért zajteljesítmény szint
[21]  Mérési bizonytalanság
[22]  Garantált zajteljesítmény szint
[23]  Hangnyomásszint 
[24]  Mérési bizonytalanság
[25]  A vezetőállásnál mért vibrációszint
[26]  Mérési bizonytalanság
[27]  Opciók
[28]  Elektromos indítás

[1] IT - DATI TECNICI
[2] Motore
[3] Cilindrata
[4] Potenza
[5] Giri motore
[6] Carburante
[7] Capacità serbatoio carburante
[8] Olio motore
[9] Capacità serbatoio olio motore
[10] Candela
[11] Candela, distanza elettrodi
[12] Larghezza di lavoro
[13] Diametro ruote
[14] Massa
[15] Distanza di lancio massima
[16] Dimensioni di ingombro
[17] A = Lunghezza
[18] B = Altezza
[19] C = Larghezza
[20] Livello di potenza sonora misurato
[21] Incertezza
[22] Livello di potenza sonora garantito
[23] Livello di pressione sonora
[24] Incertezza
[25] Valore delle vibrazioni al posto di guida
[26] Incertezza
[27] Opzioni
[28] Avviamento elettrico 



[1] LT - TECHNINIAI DUOMENYS
[2]  Variklis
[3]  Variklio tūris
[4] Galia
[5]  Variklio apsukos
[6] Kuras
[7]  Kuro bako talpa
[8]  Variklio alyva
[9]  Variklio alyvos bako talpa
[10]  Žvakė
[11]  Žvakė, atstumas tarp elektrodų
[12] Darbo plotis
[13]  Ratų skersmuo
[14] Svoris
[15]  Maksimalus metimo tolis
[16]  Matmenys
[17] A = Ilgis
[18]  B = Aukštis
[19] C = Plotis
[20]  Išmatuotas garso galios lygis
[21]  Paklaida
[22]  Garantuotas garso galios lygis
[23]  Garso slėgio lygis
[24]  Paklaida
[25]  Vibracijų lygis, sėdynė
[26]  Paklaida
[27]  Pasirenkami priedai
[28]  Elektrinis paleidimas

[1] LV - TEHNISKIE DATI
[2]  Dzinējs
[3]  Cilindru tilpums
[4] Jauda
[5]  Dzinēja apgriezieni
[6] Degviela
[7]  Degvielas tvertnes tilpums
[8]  Motoreļļa
[9]  Motoreļļas tvertnes tilpums
[10] Svece
[11]  Svece, attālums starp elektrodiem
[12]  Darba platums
[13]  Riteņu diametrs
[14] Masa
[15]  Maksimālais izmešanas attālums
[16]  Gabarīti
[17]  A = Garums
[18]  B = Augstums
[19]  C = Platums
[20]  Mērītās skaņas jaudas līmenis
[21]  Kļūda
[22]  Garantētās skaņas jaudas līmenis
[23]  Skaņas spiediena līmenis
[24]  Kļūda
[25]  Vibrāciju līmenis vadītāja vietā
[26]  Kļūda
[27]  Papildaprīkojums
[28]  Elektriskā iedarbināšana

[1] MK - ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
[2]  Мотор
[3]  Капацитет
[4]  Моќност
[5]  Вртежи на моторот
[6]  Гориво
[7]  Капацитет на резервоарот за гориво
[8] Масло за моторот
[9]  Капацитет на резервоарот за 
 масло за моторот
[10] Свеќичка
[11]  Свеќичка, растојание меѓу електродите
[12]  Ширина на работа
[13]  Дијаметар на тркалата
[14]  Тежина
[15]  Далечина за максимално отфрлање
[16]  Димензии на пречка
[17]  A = Должина
[18]  B = Висина
[19]  C = Ширина
[20]  Измерено ниво на бучава
[21]  Отстапување
[22]  Гарантирано ниво на бучава
[23]  Ниво на звучен притисок 
[24]  Отстапување
[25] Вредност на вибрации на местото на  
  управување
[26]  Отстапување
[27]  Опции
[28]  Електрично палење

[1] NL - TECHNISCHE GEGEVENS
[2] Motor
[3] Cilinderhoud
[4]  Vermogen
[5]  Toeren motor
[6] Brandstof
[7]  Vermogen brandstofreservoir
[8] Motorolie
[9]  Vermogen reservoir motorolie
[10] Bougie
[11] Bougie, afstand electroden
[12]  Werkbreedte
[13]  Doorsnede wielen
[14] Massa
[15]  Maximale schietafstand
[16]  Afmetingen
[17] A = Lengte
[18] B = Hoogte
[19] C = Breedte
[20]  Gemeten geluidsvermogenniveau
[21]  Onzekerheid
[22]  Gegarandeerd geluidsvermogenniveau
[23]  Geluidsdrukniveau 
[24]  Onzekerheid
[25] Niveau trillingen op de    
 bestuurdersplaats
[26]  Onzekerheid
[27] Opties
[28]  Elektrisch starten

[1] NO - TEKNISKE DATA
[2] Motor
[3]  Slagvolum
[4]  Ytelse
[5]  Motoromdreininger
[6]  Drivstoff
[7]  Drivstofftankens volum
[8] Motorolje
[9]  Oljetankens volum
[10] Tennplugg
[11]  Tennplugg, avstand elektroder
[12] Arbeidsbredde
[13]  Hjulenes diameter
[14]  Vekt
[15]  Maks. rekkevidde for utkast
[16]  Totale mål
[17] A = Lengde
[18]  B = Høyde
[19] C = Bredde
[20]  Målt lydstyrkenivå
[21]  Usikkerhet
[22]  Garantert lydstyrkenivå
[23]  Lydtrykknivå 
[24]  Usikkerhet
[25]  Vibrasjonsnivå ved førerplassen
[26]  Usikkerhet
[27]  Ekstrautstyr
[28]  Elektrisk oppstart

[1] PL - DANE TECHNICZNE
[2]  Silnik
[3]  Pojemność skokowa silnika
[4] Moc
[5]  Obroty silnika
[6]  Paliwo
[7]  Pojemność zbiornika paliwa
[8]  Olej silnikowy
[9]  Pojemność zbiornika oleju silnikowego
[10]  Świeca zapłonowa
[11]  Świeca zapłonowa, odległość elektrod
[12] Zasięg prac
[13]  Średnica kół
[14] Masa
[15] Odległość maksymalna odrzutu
[16] Wymiary ogólne
[17] A = Długość
[18] B = Wysokość
[19] C = Szerokość
[20] Mierzony poziom mocy akustycznej
[21] Niepewność pomiaru
[22] Gwarantowany poziom mocy 
 akustycznej
[23] Poziom ciśnienia akustycznego 
[24] Niepewność pomiaru
[25]  Poziom drgań na stanowisku kierowcy
[26] Niepewność pomiaru
[27] Opcje
[28]  Uruchamianie elektryczne



[1] RO - DATE TEHNICE
[2] Motor
[3] Cilindree
[4] Putere
[5] Turații motor
[6] Carburant
[7] Capacitate rezervor carburant
[8] Ulei de motor
[9] Capacitate rezervor ulei de motor
[10] Bujie
[11] Bujie, distanță electrozi
[12] Lățime de lucru
[13] Diametru roți
[14] Masă
[15] Distanță maximă de lansare
[16] Dimensiuni de gabarit
[17]  A = Lungime
[18]  B = Înălțime
[19]  C = Lățime
[20]  Nivel de putere sonoră măsurat
[21]  Nesiguranță
[22]  Nivel de putere sonoră garantat
[23]  Nivel de presiune sonoră
[24]  Nesiguranță
[25]  Valoarea vibrațiilor la locul    
  conducătorului
[26]  Nesiguranță
[27]  Opțiuni
[28]  Pornire electrică

[1] RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[2]  Двигатель
[3] Объем
[4] Мощность
[5] Число оборотов двигателя
[6] Топливо
[7]  Емкость топливного бака
[8] Моторное масло
[9]  Емкость масляного бака
[10] Свеча
[11]  Свеча, расстояние между   
 электродами
[12]  Ширина рабочей зоны
[13]  Диаметр колес
[14]  Масса
[15]  Дальность отброса снега
[16]  Габаритные размеры
[17]  A = Длина
[18]  B = Высота
[19]  C = Ширина
[20]  Уровень измеренной звуковой   
 мощности
[21]  Погрешность
[22]  Уровень звуковой мощности 
 гарантированный
[23]  Уровень звукового давления
[24]  Погрешность
[25]  Уровень вибрации на месте водителя
[26]  Погрешность
[27]  Опции
[28]  Электрический запуск

[1] SK - TECHNICKÉ PARAMETRE
[2] Motor
[3] Obsah valcov
[4]  Výkon
[5]  Otáčky motora
[6] Palivo
[7]  Kapacita palivovej nádrže
[8] Motorový olej
[9]  Kapacita nádrže motorového oleja
[10]  Zapaľovacia sviečka
[11]  Zapaľovacia sviečka, vzdialenosť 
 elektród
[12]  Pracovný záber
[13]  Priemer kolies
[14]  Hmotnosť
[15]  Maximálna vzdialenosť vyhadzovania
[16]  Vonkajšie rozmery
[17]  A = Dĺžka
[18]  B = Výška
[19]  C = Šírka
[20]  Hladina nameraného akustického 
 výkonu
[21]  Nepresnosť merania
[22]  Hladina zaručeného akustického výkonu
[23]  Hladina akustického tlaku
[24]  Nepresnosť merania
[25]  Hodnota vibrací na místě řidiče
[26]  Nepresnosť merania
[27]  Možnosti
[28]  Elektrické spustenie

[1] SL - TEHNIČNI PODATKI
[2] Motor
[3]  Gibna prostornina motorja
[4]  Moč
[5]  Vrtljaji motorja
[6] Gorivo
[7] Prostornina rezervoarja za gorivo
[8] Motorno olje
[9]  Prostornina rezervoarja za motorno olje
[10]  Svečka
[11]  Svečka, razmik med elektrodama
[12] Delovna širina
[13]  Premer koles
[14] Masa
[15]  Maksimalna dolžina izmeta
[16]  Dimenzije
[17]  A = Dolžina
[18] B = Višina
[19] C = Širina
[20]  Raven izmerjene zvočne moči
[21] Negotovost
[22]  Raven zagotovljene zvočne moči
[23]  Raven zvočnega pritiska 
[24] Negotovost
[25]  Stopnja vibracij na upravljavčevem    
  mestu
[26] Negotovost
[27] Opcije
[28]  Električni zagon

[1] SR - TEHNIČKI PODACI
[2] Motor
[3]  Kubikaža
[4] Snaga
[5]  Obrtaji motora
[6] Gorivo
[7] Kapacitet rezervoara goriva
[8] Motorno ulje
[9]  Kapacitet rezervoara motornog ulja
[10]  Svećica
[11]  Svećica, rastojanje između elektroda
[12] Radna širina
[13]  Prečnik točkova
[14] Masa
[15]  Maksimalna udaljnost bacanja
[16]  Dimenzije
[17]  A = Dužina
[18] B = Visina
[19] C = Širina
[20]  Izmeren nivo zvučne snage
[21] Nesigurnost
[22]  Garantovan nivo zvučne snage
[23]  Nivo zvučnog pritiska
[24] Nesigurnost
[25]  Vrednost vibracija na mestu vozača
[26] Nesigurnost
[27] Opcije
[28]  Električno pokretanje

[1] SV - TEKNISKA DATA
[2] Motor
[3] Slagvolym
[4] Effekt
[5] Motorvarvtal
[6] Bränsle
[7] Bränsletankvolym
[8] Motorolja
[9] Motoroljevolym
[10] Tändstift
[11] Tändstift, elektrodavstånd
[12] Arbetsbredd
[13] Hjuldiameter
[14] Vikt
[15] Maximal kastlängd
[16] Mått
[17] A = längd
[18]  B = höjd
[19] C = bredd
[20]  Uppmätt ljudeffektnivå
[21]  Osäkerhet
[22]  Garanterad ljudeffektnivå
[23]  Ljudtrycksnivå
[24]  Osäkerhet
[25]  Vibrationsnivå på manöverhandtag
[26]  Osäkerhet
[27] Tillval
[28] Elstart



HU - 1

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 1.1 HOGYAN KELL A HASZNÁLATI 
UTASÍTÁST ÉRTELMEZNI

A használati utasítás szövegében 
néhány, a biztonság vagy a használat 
szempontjából különösen fontos információt 
tartalmazó bekezdést eltérő módon 
kiemeltünk az alábbi kritérium szerint:

 MEGJEGYZÉS  vagy  FONTOS  az 
előző részekben feltüntetettekre vonatkozó 
pontosításokat, vagy egyéb információt 
tartalmaz a célból, hogy segítsen elkerülni a gép 
megrongálódását, illetve egyéb károk okozását.

A  szimbólum veszélyt jelez. A figyelmeztetés 
be nem tartása kezelő vagy más személyek 
sérülését, illetve károkat okozhat.

A szürke pontokkal jelölt kerettel 
kiemelt szakaszok opciós jellemzőket 
tartalmaznak, amelyek nincsenek meg a 
jelen használati utasításban leírt összes 
géptípusnál. Ellenőrizze, hogy az Ön 
gépen jelen vannak-e ezek a jellemzők.

Az összes „elülső”, „hátsó”, „jobb” és „bal 
megjelölést a kezelő helyzetéből kell értelmezni.

 1.2 HIVATKOZÁSOK

 1.2.1 Ábrák

A jelen használati útmutatóban található 
ábrák számozása: 1, 2, 3 stb.
Az ábrákon látható alkatrészeket 
az A, B, C stb. betűk jelölik.
A 2. ábrán látható C alkatrészre való 
hivatkozás jelölése tehát: “Lásd a 2.C 
ábrát” vagy egyszerűen “(2.C ábra)”.
Az ábrák csak illusztrációk. A valós alkatrészek 
eltérhetnek az ábrán láthatóktól.

 1.2.2 Címek

A használati utasítás fejezetekre és szakaszokra 
oszlik. A “2.1. Betanítás” c. szakasz a “2. 
Biztonsági előírások” c. fejezet alcíme. A 
címekre vagy szakaszokra való hivatkozásokat 

FIGYELEM!: A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN 
A JELEN KÉZIKÖNYVET! Őrizze meg későbbi szükség esetére.HU
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a számozott szak. illetve fej. rövidítések 
jelölik. Például: “2. fej.” vagy “2.1. szak.”.

2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

 2.1 BETANÍTÁS

 Olvassa el figyelmesen a jelen 
utasításokat gép használata előtt!

 Ismerje meg a kezelőszerveket, 
és sajátítsa el e gép kezelését. Tanulja 
meg a motor gyors leállítását. A 
figyelmeztetések és az utasítások be 
nem tartása tűzesethez és/vagy súlyos 
sérülésekhez vezethet.  Őrizzen meg minden 
figyelmeztetést és útmutatást, hogy a 
későbbiekben is át tudja őket tekinteni.

• Tilos gyermekekre bízni a gép használatát, 
illetve olyan személyre, aki nem ismeri a 
gép kezelésére vonatkozó útmutatásokat. 
A helyi törvények szabályozhatják a gép 
használatához előírt minimális életkort.

• Soha ne használja a gépet, ha a kezelő 
fáradt vagy nem érzi jól magát, illetve ha 
gyógyszer, kábítószer, alkohol vagy más 
olyan szerek hatása alatt áll, melyek reflexeit 
és figyelmét károsan befolyásolják.

• Ne feledje, hogy a gép kezelője vagy 
használója felelős a más személyeket ért 
balesetekért és váratlan eseményekért, 
illetve azok tulajdonában keletkező 
károkért. A felhasználó felelőssége a 
munkaterület talajviszonyaiból eredő 
potenciális veszélyek felmérése, valamint a 
saját és mások biztonsága garantálásához 
szükséges óvintézkedések alkalmazása, 
különösen lejtő vagy emelkedő, egyenetlen, 
csúszós vagy bizonytalan területeken.

 2.2 ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

Egyéni védőfelszerelések
• Ne használja a hómarót megfelelő 
munkaruha nélkül.

• Viseljen megfelelő lábbelit, mely biztosítja a 
csúszós felületen való biztonságos járást. 

• Mindig viseljen védőszemüveget vagy ellenzőt 
a gép használata, karbantartása vagy javítása 
során. A motor hajtású gépek működése 
során idegen tárgyak repülhetnek a szembe.

• Viseljen fülvédőt!

Munkaterület / Gép
• Gondosan ellenőrizze a megtisztítandó 
területet és szükség esetén távolítsa el a 

látható idegen tárgyakat. Például a lábtörlőket, 
szánkókat, asztalokat, vezetékeket stb.

• Mielőtt beindítaná a motort, ellenőrizze, 
hogy ki van-e kapcsolva a mozgó 
gépszerveket indító összes vezérlés.

• Állítsa be a csiga védőburkolatának 
magasságát a kavicsos vagy 
köves felületek tisztításához.

• A hómarás megkezdése előtt várja meg, 
míg a motor és a gép alkalmazkodik 
a külső hőmérséklethez.

Robbanómotorok: üzemanyag
• Figyelmeztetés: az üzemanyag 
tűzveszélyes. Körültekintően kezelje!

• Mindig megfelelő tartályban 
tárolja az üzemanyagot.

• A feltöltést vagy utántöltést kizárólag a 
szabadban végezze, használjon tölcsért 
és eközben ne dohányozzon.

• Először töltse fel a gépet, és csak 
ezután indítsa be a motort. Ne nyissa 
ki az üzemanyag-tartály dugóját és ne 
töltsön a tartályba üzemanyagot, amikor 
a motor jár vagy ha még meleg.

• Ha az üzemanyag kifolyt, ne indítsa el a motort, 
hanem távolítsa el a gépet arról a területről, 
ahol ez történt, és takarítsa fel azonnal a 
gépre vagy a talajra került üzemanyagot.

• A tanksapkát és az üzemanyag-tartály 
dugóját gondosan csavarja vissza a helyére.

• Kerülje az üzemanyagnak a ruházattal történő 
érintkezését, és ha ez mégis megtörtént volna, 
öltözzön át, mielőtt a motort elindítaná.

 2.3 HASZNÁLAT KÖZBEN

Munkaterület
• Kerülje a gép használatát robbanásveszélynek 
kitett helyeken, gyúlékony folyadékok, gáz 
vagy por jelenléte esetén. Az elektromos 
érintkezések vagy mechanikus súrlódások 
szikrákat képezhetnek, melyek lángra 
lobbanthatják a port vagy a gőzöket.

• A motort ne működtesse zárt térben, mivel 
veszélyes mennyiségű szénmonoxid kerülhet a 
levegőbe. Az indítási műveleteket szabadban, 
vagy jól szellőző helyen kell végezni! Soha ne 
feledje, hogy a motor kipufogógáza mérgező! 

• Kizárólag nappal vagy jó világítás és megfelelő 
látási viszonyok mellett dolgozzon. 

• Tartson távol a munkavégzés területétől 
más személyeket, gyermekeket, 
állatokat. A gyermekekre egy másik 
felnőttnek kell felügyelnie.

• Különösen ügyeljen, amikor a gépet 
kavicsos talajon, járdán vagy úton 
használja. Ügyeljen a rejtett veszélyekre. 

• Amikor a gépet közút mellett használja, 
ügyeljen a járműforgalomra.
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A helyes viselkedésre vonatkozó 
figyelmeztetések
• Ne irányítsa a kidobó csövet széliránnyal 
szembe, vagy más személyek, állatok, 
járművek, lakhelyek, illetve minden egyéb 
felé, amely kárt szenvedhet a a hótól, vagy 
a hóban rejlő más tárgyaktól. Ne engedje, 
hogy mások a gép előtt tartózkodjanak.

• Soha ne használja a hómarót kerítés, gépkocsi, 
ablak, üvegfalak, stb. mellett, ha nem állította 
be helyesen a kidobó cső deflektorát.

• Ne közelítse kezét, lábát a forgó 
részekhez. Tartózkodjon mindig megfelelő 
távolságra a hókidobó cső nyílásától. 
Tartsa mindig tisztán a kidobót.

• Ha a hómaró idegen tárgyba ütközik vagy 
rendellenesen vibrál, állítsa le a motort, 
vegye ki az indítókulcsot, várjon, míg a 
mozgó géprészek leállnak, és vizsgálja 
meg figyelmesen a gépet, hogy nem 
szenvedett-e károsodást. Rendszerint 
a vibrálás problémát jelez. Javítsa ki az 
esetleges hibákat a gép használata előtt!

• Mielőtt eltávolodna a géptől, kapcsolja 
ki az összes vezérlést és vegye 
ki a gyújtókulcsot a gépből.

• A tisztítás, javítás, ellenőrzés vagy beállítás 
előtt állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot 
és várjon, míg a mozgó géprészek leállnak 
(kivéve, ha az útmutatások másképp 
rendelkeznek). Bontsa a villanymotor 
vezetékeinek csatlakozását. (Opció)

• Ne érjen a motornak a használat során 
felforrósodó részeihez. Égési sérülés veszélye.

• Ne használja a gépet nagy sebességgel 
csúszós talajon. Legyen óvatos, amikor 
hátramenetben halad. Nézzen hátra és 
győződjön meg az akadályok hiányáról 
a hátramenet előtt és közben.

• Kapcsolja ki a csigát a gép áthelyezése 
során vagy amikor használaton kívül van.

• Mindig ügyeljen egyensúlyára és tartsa erősen 
a tolókart. Soha ne fusson, hanem gyalogoljon.

Használati korlátozások
• Ne használja a gépet lejtőn keresztirányban. 
Mindig felülről lefelé, majd lentről felfelé 
haladjon. Legyen óvatos, amikor lejtőn 
irányt vált. Kerülje a meredek lejtőket.

• Ne használja a gépet, ha a védőszerkezetek 
nem megfelelőek vagy ha a biztonsági 
eszközök nincsenek helyesen felszerelve.

• Ne módosítsa és ne kapcsolja ki 
a biztonsági rendszereket.

• Ne változtasson a motor beállításain, 
ne pörgesse túl. Ha a motor túl magas 
fordulatszámon működik, a személyi 
sérülés kockázata nagyobb.

• Ne terhelje túl a gépet azzal, hogy 
túl nagy sebességen működteti.

• Ne illessze be a kezét a kidobóba vagy 
a csigába, ha előzőleg nem állította le a 
motort és nem vette ki az indítókulcsot.

 2.4 KARBANTARTÁS, TÁROLÁS 
ÉS SZÁLLÍTÁS

A gép biztonságának érdekében végezze 
el a gép rendszeres karbantartását és 
gondoskodjon megfelelő tárolásáról.

 A meghibásodott vagy sérült 
alkatrészeket ne javítsa, hanem cserélje 
ki. Csak eredeti cserealkatrészeket 
használjon: a nem eredeti illetve helytelenül 
felszerelt cserealkatrészek használata 
veszélyeztetheti a gép biztonságát, balesetet 
vagy személyi sérüléseket okozhat, 
továbbá felmenti a gyártót a mindennemű 
kötelezettség és felelősség alól.

Karbantartás
• Amennyiben a tankot le kell ürítenie, ezt hideg 
motor mellett és a szabadban végezze.

• A tűzveszély csökkentése céljából 
rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e 
olaj- vagy üzemanyag-szivárgás.

Tárolás
• Ne hagyjon üzemanyagot a tartályban, ha 
a gépet olyan helyiségben tárolja, ahol az 
üzemanyag gőze érintkezhet nyílt lánggal, 
szikrával vagy egyéb hőforrásokkal.

• Hagyja kihűlni a motort, mielőtt zárt 
helyiségben raktározza a hómarót.

• Mindig tartsa be a használati útmutató 
előírásait a fontos tudnivalókkal kapcsolatban, 
amikor a hómarót huzamosabb ideig tárolja.

Szállítás
• Amennyiben a gépet teherautóval 
vagy utánfutóval kell szállítani, 
használjon megfelelő teherbírású, 
szélességű és hosszúságú rámpát. 

• A gépet álló motorral és megfelelő 
számú személy alkalmazásával 
tolja a szállító eszközre. 

• Szállítás közben zárja el az üzemanyag csapot 
(ha van) és megfelelően, kötelekkel vagy 
láncokkal rögzítse a gépet a szállító járműhöz.

 2.5 KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezet védelmét a gép használata során 
elsődleges fontossági szempontként kell 
figyelembe venni, mivel ez a békés egymás 
mellett élés és környezetünk érdeke. 
• Ne zavarjon másokat a szomszédságában.
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• Szigorúan tartsa be a helyi előírásokat a 
csomagolóanyagok, olaj, üzemanyag, szűrők, 
használt alkatrészek vagy bármi egyéb, 
környezetszennyező elem selejtezésére 
vonatkozóan; ezeket a hulladékokat ne 
helyezze a háztartási hulladékba, hanem 
szelektív hulladékkezelés keretében 
szállítsa a megfelelő gyűjtőtelepekre, ahol 
gondoskodnak azok újrahasznosításáról.

• Az üzemen kívül helyezéskor ne szennyezze a 
géppel a környezetet, hanem a hatályos helyi 
előírások értelmében adja le egy gyűjtőtelepen.

3. ISMERKEDJEN MEG A GÉPPEL

 3.1 A GÉP LEÍRÁSA ÉS 
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA

Ez a gép hómaró gép.
A gép fel van szerelve egy védőburkolattal 
ellátott marócsigával, amely a havat 
a kidobó csőbe továbbítja. A csigát 
és magát a gépet a motor hajtja.
A gép a műszerfalon található 
vezérlésekkel kezelhető.
A kezelő a gép mögött állva vezetheti a 
gépet és működtetheti a fő vezérléseket.

 3.1.1 Rendeltetésszerű használat

Ezt a gépet az alábbi célokra terveztük és 
készítettük: hómarás, hókotrás/-kidobás 
járdán, kertben, kocsibejárón és egyéb, 
a talaj szintjén levő felületeken.
A hómarót kizárólag hóeltakarításra 
kell használni.

 3.1.2 Nem rendeltetésszerű használat

A fentiektől eltérő bármilyen más 
használat veszélyes lehet és személyi és/
vagy tárgyi károkat okozhat. Helytelen 
használatnak minősülnek az alábbiak 
(példaként és nem kizárólagosan):
• A gép használata a talaj szintje felett, 
például lakóépülete, garázs vagy egyéb 
szerkezetek és épületek tetején.

• A csigának a hótól eltérő anyag (föld, fű, kavics 
stb.) eltakarítása céljából való működtetése.

• Terhek tolása vagy vontatása

 FONTOS  A gép helytelen használata 
a garancia elévülését, valamint a Gyártó 
bárminemű felelősség alóli mentesülését vonja 
maga után, a felhasználóra hárítva a saját 
magán vagy másokon okozott károkból illetve 
sérülésekből származó kötelezettségeket.

 3.1.3 Felhasználói célcsoport

Ez a gép fogyasztói, azaz nem 
professzionális használatra készült. 
Hobbikertészeti alkalmazásra készült.

 FONTOS  A gépet a kezelő egyedül használja!

 3.2 BIZTONSÁGI JELZÉSEK

A gépen különféle szimbólumok 
láthatók (3. ábra ). Funkciójuk az, hogy 
felhívják a gépkezelő figyelmét a gép 
körültekintő és óvatos használatára.
A jelölések jelentése:

FIGYELEM!

FIGYELEM! Olvassa el az 
utasításokat a gép használata előtt!

VESZÉLY! Tartsa távol kezét, 
lábát a forgó részektől!

VESZÉLY! Tárgyak kidobásának 
veszélye. Ne irányítsa a 
kidobónyílást az ott lévő 
személyek vagy állatok felé.
VESZÉLY! Tartson távol a 
munkavégzés területétől 
más személyeket, 
gyermekeket, állatokat.
VESZÉLY! Ne dohányozzon, ne 
használjon nyílt lángot vagy egyéb 
tűzforrást. Tűz- és robbanásveszély
VESZÉLY! Tilos bedugni a kezet 
a kidobó csatornába, amikor a 
csiga forog. Állítsa le a motort, 
mielőtt elvégezné a kidobó 
eltömődésének megszüntetését.
VESZÉLY! Viseljen fülvédőt.

VESZÉLY! Viseljen 
védőszemüveget.

 FONTOS  A megrongálódott vagy 
olvashatatlan címkéket ki kell cserélni! 
Kérjen új címkéket a szerviztől.

 3.3 AZONOSÍTÓ CÍMKE 

Az azonosító címke az alábbi 
adatokat tartalmazza (1. ábra ):

1. A gyártó címe 
2. Gép típusa 
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3. Zajteljesítmény szint 
4. CE minőségazonossági jelzés 
5. A motor üzemi fordulatszáma
6. Motor teljesítménye
7. A motor hengerűrtartalma
8. Gyártás éve 
9. Gyártási szám 
10. Cikkszám 

Másolja át a belső borítólapon látható 
gépazonosító címke megfelelő 
helyére az azonosítási adatokat.

 FONTOS  Az azonosító címkén látható 
azonosító adatokat használja.

 FONTOS  A felhatalmazott márkaszervizzel 
való kapcsolatfelvételkor adja meg 
mindig az azonosító adatokat! 

 FONTOS  A példa megfelelőségi nyilatkozat 
a használati útmutató utolsó oldalain található.

 3.4 A FŐ ALKATRÉSZEK

A gép az alábbi fő alkatrészekből áll (1. ábra ):

A. Tolókar
B. Csiga vezérlés
C. Csiga vezérlő kábel
D. Kézi indító markolat
E. Tolókar záró csavarok
F. Tolókar alsó része
G. Tápvezeték dugója
H. Géptest
I. Üzemanyag dugó
J. Kidobó cső
K. Deflektor
L. Csiga
M. Csiga védőburkolat
N. Kerék
O. Alsó kés
P. Kidobó cső irányító fogantyú
Q. Deflektor cső irányító fogantyú

4. ÖSSZESZERELÉS

Tárolási és szállítási okok miatt a gép néhány 
elemét nem szereltük fel közvetlenül a gyárban. 
Ezeket a csomagolóanyag eltávolítása után kell 
felszerelnie, a következő utasításokat követve.

 4.1 ALKATRÉSZEK AZ 
ÖSSZESZERELÉSHEZ

A csomagolás tartalmazza az alábbi 
táblázatban felsorolt, az összeszereléshez 
szükséges alkatrészeket (3. ábra ):
Alkatrész Poz. Menny.
Hómaró G 3
Tolókar C 3
Kidobó cső J 3
Tolókar felszerelő csavarok A, B 3
Kidobó felszerelő csavarok F, E 3
Útmutató / /

 4.1.1 Kicsomagolás

1. Óvatosan bontsa ki a csomagolást, ügyeljen, 
hogy ne vesszenek el az alkatrészek.

2. Olvassa el a dobozban található 
dokumentációt, beleértve a 
jelen használati útmutatót.

3. Vegye ki a dobozból az összes 
felszerelendő alkatrészt.

4. Vegye ki a dobozból a hómarót.
5. Selejtezze a dobozt és a csomagolást az 

érvényes helyi előírások betartásával.

 4.2 A TOLÓKAR FELSZERELÉSE

1. Csatlakoztassa a csiga vezérlés 
kábelét a tolókarhoz (5.A ábra)

2. Illessze a tolókar csöveit (3.C ábra) az alsóra
3. Rögzítse a tolókar részeit a csavarokkal 

(3.A ábra) és a rögzítőgombokkal (3.B ábra), 
ne felejtse el behelyezni a távtartót (3.D ábra)

4. Szorítsa meg a rögzítőgombokat (3.B ábra).

 4.3 A KIDOBÓ CSŐ FELSZERELÉSE

1. A 3 db. csavar (3.E ábra) és a rögzítőgombok 
(3.F ábra) gyárilag fel vannak szerelve a 
kidobó cső rögzítő gyűrűjére (3.G ábra).

2. Helyezze a kidobó csövet (3.J) a hómaróra.
3. Szerelje fel a 3 db. csavart (3. E ábra) és 

az anyákat (3.F ábra) a 3. ábra szerint.
4. Húzza meg a csavarokat és 

a rögzítőgombokat.

5. VEZÉRLÉSEK

 5.1 INDÍTÓKULCS

Lehetővé teszi a motor beindítását és leállítását. 
A gyújtókulcsnak két állása lehet (10.B ábra):
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1. Kulcs kihúzva - OFF - a motor 
leáll és nem indítható. 

2. Kulcs bedugva - ON - a motor indítható 
és működésbe helyezhető.

 FONTOS  A motor nem indul be, ha a 
biztonsági kulcs nincs teljesen beillesztve. 

 5.2 HIDEGINDÍTÓ KAR

A motor hidegindításához használatos. A 
hidegindító karnak két állása lehet (10.G ábra):

Jobbra - beiktatva (a hidegindításhoz).

Balra - kiiktatva (normál üzemhez 
és melegindításhoz).

 5.3 BEFECSKENDEZŐ SZIVATTYÚ

A befecskendező szivattyú gumi részének 
megnyomásakor üzemanyag fecskendeződik 
be a porlasztó beömlő fővezetékébe, ezzel 
megkönnyíti a motor hidegindítását (10.F ábra).

 5.4 KÉZI INDÍTÓ MARKOLAT

A motor kézi indításához (10.C ábra).

 5.5 ELEKTROMOS INDÍTÓ 
VEZÉRLÉS (OPCIÓ)

A motor elektromos indításához (10.E ábra), 
amikor a gép a villamos hálózathoz van 
csatlakoztatva a villásdugóval (10.D ábra).

 5.6 CSIGA VEZÉRLÉS

A csiga forgását kapcsolja.
• A csiga forgásának bekapcsolásához emelje 
fel a vezérlést (6.A ábra) a markolatig. 

• A tengelykapcsoló elengedésekor a csiga 
forgása leáll és a kar automatikusan 
visszaáll az alapállásba. 

 5.7 KIDOBÓ ÉS DEFLEKTOR 
BEÁLLÍTÓ VEZÉRLÉS

A fogantyú a kidobó cső elforgatását 
vezérli, segítségévek a hókidobás 
a kívánt irányba állítható.
• Forgassa el a kart (8.A ábra) 
a cső beirányításához.

• Forgassa el a deflektor fogantyút 
(9.A ábra) a beirányításához. 

6. A GÉP HASZNÁLATA

 A gép használata során betartandó 
biztonsági előírásokat a 2. fejezet 
tartalmazza. Szigorúan tartsa be az 
előírásokat a súlyos kockázatok vagy 
veszélyek elkerülése érdekében.

 6.1 ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

A gép használata előtt ellenőrizze az 
üzemanyagot és az olajszintet. Az 
üzemanyagtöltéssel és az olaj utántöltéssel 
kapcsolatos tudnivalókat és óvintézkedéseket 
(lásd a 7.2.  és a 7.3. szakaszokban).

 6.2 BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSEK

A munkavégzés előtt sajátítsa el a jelen 
szakasz tartalmát. Végezze el az alábbi 
biztonsági ellenőrzéseket és bizonyosodjon 
meg arról, hogy az eredmények 
megegyeznek a táblázatba foglaltakkal.

 A használat előtt mindig végezze 
el a biztonsági ellenőrzéseket.

Tárgy Eredmény
Üzemanyag-rendszer 
és csatlakozásai

Nincs szivárgás

Elektromos vezetékek A szigetelés sértetlen 
Nincs mechanikus 
károsodás

Olaj rendszer Nincs szivárgás
Nincs károsodás

Próbavezetés Nincs rendellenes vibrálás
Nincs rendellenes zaj

 6.3 MOTOR ÉS CSIGA ÜZEMPRÓBA

Tennivaló Eredmény
Indítsa be a gépet 
(6.3. szakasz)

A csigának állnia kell.

Nyomja meg a csiga 
vezérlését (6.A ábra).

A csiga forogni kezd.

Engedje el a csiga 
vezérlését.

A csiga leáll.

 Ha az alábbi táblázatokba foglaltaktól 
bármiben eltérő eredményt észlel, a 
gép nem használható! Vigye szervizbe 
a gépet és végeztesse el a megfelelő 
ellenőrzéseket és javításokat.

 6.4 BEINDÍTÁS / MUNKAVÉGZÉS

1. Illessze be a biztonsági kulcsot (10.B ábra)
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 6.4.1 Hidegindítás

1. Kapcsolja be a hidegindítót (10.G ábra).
2. Nyomja meg a befecskendező szivattyú 

vezérlését (10.F ábra) kétszer vagy 
háromszor. Ellenőrizze, hogy az ujja fedje 
a furatot, amikor megnyomja a vezérlést.

3. Indítsa be az elektromos (6.4.4. szakasz) 
vagy kézi vezérléssel  (6.4.3. szakasz).

4. Kapcsolja ki a hidegindítót (10.G ábra).

 FONTOS  A géppel való munkavégzés előtt 
várjon néhány percet, amíg az olaj felmelegszik.

 6.4.2 Melegindítás

1. Ellenőrizze, hogy a hidegindító ki 
legyen kapcsolva (10.G ábra).

2. Indítsa be az elektromos vagy kézi 
vezérléssel (lásd a továbbiakban).

 FONTOS  Melegindításkor ne nyomja 
meg a befecskendező szivattyút.

 6.4.3  Kézi indítás

A motor kézi indításához húzza lassan a 
markolatot (10.C ábra) kifelé, amíg ellenállást 
nem érez. Ekkor húzza meg erősen és kísérje 
a markolat mozgását az elengedésekor.
Addig ismételje a műveletet, amíg 
a motor be nem indul.

 MGEJEGYZÉS  Ne végezzen 3/4-nél 
több indítási kísérletet, ellenkező esetben 
a motor túlszívhatja magát. Ellenőrizze 
a sikertelen indítás valószínű okait a "A 
problémák azonosítása" táblázatban.

 6.4.4 Elektromos indítás

 Győződjön meg arról, 
hogy az elektromos tápellátó 
rendszer rendelkezik-e földeléssel 
és megszakítóval.

1. Csatlakoztassa a tápkábel villásdugóját 
(10.D ábra) egy 230V-os dugaljhoz.

2. Nyomja meg az indító gombot 
(10.E ábra) a motor beindításához.

3. Amikor a motor beindult, húzza 
ki a villásdugót a dugaljból.

 6.4.5 Munkavégzés

A géppel az alábbi leírás alapján 
végezzen munkát:
• A vezérléssel állítsa be a kidobót 
(8.A ábra) és a deflektort (9.A ábra).

• A hókidobás távolságának növeléséhez 
állítsa a deflektort felfelé.

• A hókidobás távolságának csökkentéséhez 
állítsa a deflektort lefelé.

• Húzza meg a a csiga tengelykapcsoló 
karját (6.A ábra) a csiga forgásának 
bekapcsolásához.

 6.4.6 Fordulás

A forduláskor a gép a kívánt irányba áll. 

 6.4.7 Leállítás

A gép leállításához engedje el a 
csiga vezérlését (6.A ábra).
A gép kikapcsolásához vegye ki a 
biztonsági kulcsot  (10.B ábra).

 Előfordulhat, hogy a motor 
kikapcsolás után nagyon meleg. Ne 
érjen a kipufogódobhoz vagy az ahhoz 
közeli részekhez. Ezen pontokon 
égési sérülés veszélye áll fenn.

 FONTOS  Ha őrizetlenül kell hagynia a 
gépet, mindig vegye ki a biztonsági kulcsot.

 6.5 HASZNÁLATI TANÁCSOK

• A hó könnyebben eltakarítható, amikor friss. 
Haladjon át még egyszer a megtisztított 
részeket a maradék hó eltávolítása céljából.

• Ha lehetséges, a hó kidobatását 
szélirányba végezze. Ellenőrizze a 
hókidobás távolságát és irányát.

• Ha erős szél fúj, engedje le a deflektort 
úgy, hogy a gép a talaj felé dobja ki a 
havat, így a szél nem hordja szét.

• A munkavégzés végén hagyja járni a 
motort néhány percig, hogy elkerülje 
jég képződését a kidobónyílásban.

• Mindig a hó állapotának megfelelő 
sebességgel haladjon, úgy állítsa be, 
hogy a hókidobás folyamatos legyen.

 6.6 A HASZNÁLAT UTÁN

• Tisztítsa meg a gépet (7.4. szakasz).
• Többször mozgassa előre és 
hátra az összes vezérlést.

• Ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult 
vagy károsodott alkatrészek. Szükség 
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esetén cserélje ki a károsodott részeket, 
és húzza meg a meglazult csavarokat.

 Ne takarja le a gépet, ha a motor 
és a kipufogódob még meleg.

7. KARBANTARTÁS

 7.1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 FONTOS  A karbantartás során betartandó 
biztonsági előírásokat a 2.4. szakasz tartalmazza.

 Az összes ellenőrzési és karbantartási 
műveletet álló gépen és kikapcsolt motorral 
kell elvégezni. Bármilyen tisztítási vagy 
karbantartási művelet elvégzése előtt 
vegye ki az indítókulcsot, és olvassa 
el az arra vonatkozó utasításokat! 

 Viseljen megfelelő ruházatot, 
védőkesztyűt és védőszemüveget 
a karbantartáshoz.

• A műveletek gyakoriságát és jellegét a 
"Karbantartási táblázat" tartalmazza. A 
táblázat célja, hogy segítsen Önnek a gép 
hatékonyságának és üzembiztos állapotának 
megőrzésében. Tartalmazza a főbb 
elvégzendő műveleteket és azok elvégzésének 
gyakoriságát. A műveleteket az elsőként 
aktuálissá váló alkalommal végezze el.

• A nem eredeti cserealkatrészek és 
tartozékok használata veszélyeztetheti a gép 
biztonságát és működését. Ezen termékek 
okozta károk és sérülések esetén a gyártó 
nem vállal semminemű felelősséget.

• Az eredeti cserealkatrészek az 
engedéllyel rendelkező szervizektől és 
viszonteladóktól szerezhetők be.

 FONTOS  A használati utasításban le nem 
írt összes beállítást, valamint karbantartási 
műveletet márkakereskedőjénél vagy 
egy szakszervizben kell elvégeztetni.

 7.2 ÜZEMANYAGTÖLTÉS

Az üzemanyag-töltéséhez:
• Csavarja ki és távolítsa el az üzemanyag-
tartály dugóját (10.K ábra).

• Töltse fel üzemanyaggal
• A feltöltés után csavarja be jól a dugót és 
törölje le a kifolyt üzemanyagot (10.K ábra).

 MEGJEGYZÉS  Ne töltse meg a 
tartályt peremig üzemanyaggal. 

 MEGJEGYZÉS  Kizárólag a műszaki 
adatok táblázatában megadott üzemanyagot 
alkalmazza. Ne használjon más típusú 
üzemanyagot. Alkalmazható környezetbarát 
üzemanyag, például alkilált benzin. Ennek a 
benzinnek az összetétele enyhébb hatással 
van a környezetre és az emberekre. Nem 
jegyeztek fel a használatukból eredő negatív 
hatást. Mindazonáltal a kereskedelemben 
kaphatók bizonyos alkilált benzintípusok, 
amelyek használatáról nem áll módunkban 
pontos útmutatást adni. További 
információért olvassa el az alkilált benzin 
gyártójának útmutatóját és adatlapját.

 MEGJEGYZÉS  Az üzemanyag 
romlékony, ezért nem szabad a tartályban 
maradnia 30 napot meghaladó időszakra. A 
huzamosabb ideig tartó tárolás előtt töltsön 
a tartályba az utolsó használathoz elegendő 
mennyiségű üzemanyagot (8. fejezet).

 7.3 MOTOROLAJ ELLENŐRZÉS 
/ UTÁNTÖLTÉS

 Minden használat előtt 
ellenőrizze az olaj szintjét. 

 MEGJEGYZÉS  A gépet motorolaj 
nélkül adjuk át a vevőnek.

 7.3.1 Ellenőrzés / utántöltés

Eljárás:
• Állítsa a gépet sík talajra az ellenőrzéshez.
• Tisztítsa meg a mérőpálca környékét. 
Csavarja ki és húzza ki. Tisztítsa 
meg a mérőpálcát (10.H ábra).

• Illessze be teljesen a pálcát a tartályba 
anélkül, hogy becsavarná.

• Húzza ki ismét a pálcát. 
Ellenőrizze az olajszintet.

• Csavarja ki az olajbetöltő dugót (10.H ábra).
• Töltse fel az olajszintet, ha az a  “MAX” 
jelzésnél alacsonyabb (7. ábra )

• A helyes olajcseréhez lásd a 7.2

 Ne töltse túl, mert a motor 
emiatt túlmelegedhet. Ha a szint 
meghaladja a "MAX" jelzést, eressze 
le az olajat a megfelelő szintig.

 MEGJEGYZÉS  Az alkalmazandó olajtípust 
lásd a "Műszaki adatok" táblázatában.
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 7.3.2 Csere

 A motorolaj nagyon forró lehet, 
ha a motor kikapcsolása után azonnal 
leeresztésre kerül. Hagyja lehűlni a motort 
néhány percig az olaj leeresztése előtt.

Az olaj cseréjét a "Karbantartási táblázat"-
ban megadott gyakorisággal végezze. 
gyakrabban cserélje az olajat, ha a gép 
nehéz körülmények között üzemel.
Végezze el az alábbi műveleteket:
1. Állítsa a gépet sík felületre.
2. Helyezzen egy gyűjtőedényt 

a leeresztő cső alá.
3. Vegye ki az olajbetöltő dugót (10.H ábra).
4. Vegye ki az olajleeresztő dugót (10.I ábra).
5. Gyűjtse az olajat az edénybe.
6. Csavarja vissza az olajleeresztő dugót.
7. Tisztítsa fel az esetlegesen kifolyt olajat.
8. Töltse fel új olajjal. Az olajmennyiséget 

lásd a "Műszaki adatok" táblázatában.
9. Minden feltöltéskor indítsa be a motort és 

30 másodpercig járassa alapjáraton.
10. Ellenőrizze, hogy nincs-e olajszivárgás.
11. Kapcsolja ki a motort. Várjon 30 

másodpercet és ellenőrizze ismét az 
olajszintet. Szükség esetén végezze el az 
“ellenőrzést/utántöltést” ( 7.3.1. szakasz).

 FONTOS  A fáradtolajat adja le a 
hulladékkezelő telepen a helyi előírások szerint.

 7.4 TISZTÍTÁS

 A tisztítási műveleteket kikapcsolt 
gépen végezze.  Ne próbálja eltávolítani a 
havat a kidobónyílásból, hanem először:
• Engedje el a csiga vezérlését.
• Kapcsolja ki a motort.
• Vegye ki a gyújtókulcsot.

Mindig tisztítsa meg a gépet a használat után. 
A tisztításkor tartsa be az alábbi előírásokat:
• Kefével vagy sűrített levegővel távolítsa 
el a havat a kidobó csőről és a gépről.

• A motort kefével és/vagy sűrített 
levegővel tisztítsa meg.

• Ne fecskendezzen vizet közvetlenül a motorra.
• A vízzel való tisztítás után indítsa be a 
gépet és a csigát a víz eltávolításához, 
ellenkező esetben a víz a csapágyakba 
kerülhet és kárt okozhat.

 FONTOS  Soha ne használjon nagynyomású 
vizet. Az elektromos alkatrészek károsodhatnak.

 7.5 GYERTYA

A gyertyán való műveleteket bízza a 
márkakereskedőre vagy a szakszervizre. 
A gyertyára vonatkozó beavatkozásokat 
lásd a karbantartási táblázatban és a 
problémák azonosítása táblázatában.

 7.6 PORLASZTÓ

A porlasztó gyárilag van beszabályozva. 
A problémák azonosítása táblázata 
leírja, hogy mikor kell beavatkozást 
végezni a porlasztón (12. fejezet).

 7.7 RÖGZÍTŐ CSAVAROK ÉS ANYÁK

• A csavarokat és a csavaranyákat 
mindig tartsa meghúzva, hogy a 
gép mindig üzembiztos legyen.

• Rendszeresen ellenőrizze, hogy a 
kidobó cső rögzítő anyái megfelelően 
meg vannak-e szorítva.

8. TÁROLÁS

A gép 30 napot meghaladó tárolásához:

1. Ürítse ki az üzemanyag-vezetékeket:
 – Indítsa be a gép motorját és járassa 
egészen addig, amíg az üzemanyag 
elfogyásakor le nem áll. 

2. Cserélje ki a motorolajat, ha az előző 
három hónapban nem volt olajcsere.

3. Tisztítsa meg gondosan a hómarót.
4. Ellenőrizze, hogy a hómaró nem 

károsodott-e. Ha szükséges, 
végezze el a javításokat.

5. Ha a festés károsodott, fesse át a 
rozsdásodás megelőzése érdekében.

6. Gondoskodjon a fém felületek 
rozsda elleni védelméről.

7. Ha lehetséges, zárt helyiségben 
tárolja a hómarót.

9. SZERVIZSZOLGÁLAT ÉS JAVÍTÁS

Ebben a használati utasításban megtalálja a gép 
kezeléséhez és a felhasználó által elvégezhető 
helyes alapkarbantartásához szükséges összes 
útmutatást. A használati utasításban le nem írt 
összes beállítást és karbantartási műveletet a 
márkakereskedőnél vagy egy szakszervizben 
kell elvégeztetni, ahol rendelkeznek a tökéletes 
munka elvégzéséhez szükséges szaktudással 
és felszereléssel, és nem változtatják meg a gép 
eredeti üzembiztonsági szintjét és állapotát.
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Nem megfelelő műhelyekben, vagy nem 
szakember által végzett műveletek a 
jótállás bármely formájának elévülését 
és a gyártó mindennemű felelősség alóli 
mentesülését vonják maguk után.

• Kizárólag az engedéllyel rendelkező 
szervizek végezhetik a garanciális 
karbantartást és a javítást. 

• A márkaszervizek kizárólag eredeti 
cserealkatrészeket használnak. Az eredeti 
cserealkatrészeket és tartozékokat 
kifejezetten gépeinkhez terveztük.

• A nem eredeti cserealkatrészeket és 
tartozékokat nem engedélyeztük, a nem eredeti 
cserealkatrészek és tartozékok alkalmazása 
következtében a jótállás érvényét veszti.

• Ajánlatos a gépet évente egyszer elvinni 
egy engedéllyel rendelkező szervizbe az 
általános felülvizsgálat, karbantartás és a 
biztonsági egységek ellenőrzése céljából.

10. A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESSÉGE

A jótállás minden gyártási- és 
anyaghibára vonatkozik. A felhasználó 
köteles szigorúan betartani a mellékelt 
dokumentációba foglalt utasításokat.
A jótállás nem vonatkozik az alábbi 
okok miatt keletkező károkra:
• A kísérő dokumentáció hiányos ismerete.
• Figyelmetlenség.
• Helytelen vagy nem megengedett 
használat és összeszerelés.

• Nem eredeti cserealkatrészek használata.
• Nem a gyártó által szállított vagy 
engedélyezett tartozékok használata.

A jótállás továbbá nem érvényes az alábbiakra:
• A fogyóeszközök - például ékszíjak, lámpák, 
kerekek, biztonsági csavarok és vezetékek 
- normál kopása, elhasználódása.

• Normál elhasználódás.
• Motorok. A motorokra azok gyártójának 
jótállása érvényes, a megadott 
feltételek és határidők szerint.

A vásárló a helyi törvények védelme alatt áll. A 
vásárló helyi törvények biztosította jogait a jelen 
jótállás semmilyen módos sem korlátozza.

11. KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT

Beavatkozás Gyakoriság

Szakasz Első 
alkalommal 

A továbbiakban 
a következő 

gyakorisággal
GÉP
Az összes rögzítés ellenőrzése - Minden használat előtt 7.7
Biztonsági ellenőrzések / A vezérlések ellenőrzése - Minden használat előtt 6.2
Általános tisztítás és ellenőrzés  - Minden használat után 7.4

A kidobó tisztítása - 5 óránként / minden 
használat után 7.4

MOTOR

A gyertya tisztítása - 25 óránként / minden szezon  
után ***

Gyertya cseréje - 100 óránként / minden 
szezon után ***

Motorolaj szint ellenőrzése / utántöltése - 5 óránként / minden 
használat után 7.3.1.

Motorolaj cseréje 5 óránként 50 óránként / minden szezon  
után 7.3.2.

*** Ezeket a műveleteket a márkakereskedő vagy a szakszerviz végezze el.
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12. A PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA

PROBLÉMA VALÓSZÍNŰ OK MEGOLDÁS

1. A gép nem indul

Az indítókulcs nincs behelyezve. Helyezze be az indítókulcsot.
Nincs üzemanyag Töltse fel a tartályt tiszta üzemanyaggal.
A hidegindító ki van kapcsolva. Kapcsolja be a hidegindítót.
A befecskendező szivattyú 
nincs megnyomva. Nyomja meg a befecskendező szivattyút.

A motor túlszívta magát.
Várjon néhány percet az indítás előtt. Ne 
nyomja meg a befecskendező szivattyút 
és kapcsolja ki a hidegindítót.

A gyertya károsodott Forduljon a márkaszervizhez.
Állott üzemanyag Forduljon a márkaszervizhez.
Víz az üzemanyagban Forduljon a márkaszervizhez.

2. Teljesítménycsökkenés
Túl nagy mennyiségű hó kidobása Csökkentse a sebességet 

Az üzemanyagtartály dugója  
havas vagy jeges

Távolítsa el a havat illetve a jeget 
a dugóról és környékéről

3. A motor egyenetlenül 
működik

A hidegindító be van kapcsolva Kapcsolja ki a hidegindítót.
Állott üzemanyag Forduljon a márkaszervizhez.
Víz az üzemanyagban Forduljon a márkaszervizhez.
Ki kell cserélni a porlasztót Forduljon a márkaszervizhez

4. Túl erős vibrálás 
Meglazult részek vagy a csiga 
vagy a forgó rész sérült.

Húzza meg az összes rögzítő 
elemet. Cseréltesse ki a károsodott 
részeket a márkaszervizzel.

A tolókar pozíciója helytelen. Ellenőrizze, hogy a tolókar a megfelelő 
pozícióban van-e rögzítve.

5. Szórás vagy a 
hókidobás lassulása.

A kidobó cső eltömődött. Tisztítsa meg a kidobó csövet.

A csiga elakadt. Távolítsa el az esetleges törmelékeket 
vagy idegen tárgyakat.

6. A hajtás nem működik A hajtás vezérlő kábelének 
beállítása helytelen. Forduljon a márkaszervizhez.

Amennyiben a fent leírt műveletek elvégzése után a problémák 
továbbra is fennállnak, forduljon a márkakereskedőhöz.
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                                                                                             spalatura-sgombero neve 
 

a)  Tipo / Modello Base ST 514 

  

b)  Mese/Anno di costruzione  

c)  Matricola  

d) Motore a scoppio 
 
 
 
3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

 
• MD: 2006/42/EC  
 e)  Ente Certificatore  /  
     f) Esame CE del tipo: / 
 
• OND: 2000/14/EC, ANNEX V 

D. Lgs. 262/2002, ANNEX V (Italy)   
e)  Ente Certificatore  / 
  

• EMCD: 2014/30/EU 
 

 
 

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 
 
ISO 8437:1989+A1:1997 EN 55012:2007+A1 :2009 

 EN 61000-6-1:2007  
  
  
g) Livello di potenza sonora misurato 100 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 103 dB(A) 
j) Potenza netta installata  1,65 kW 

 
 
 
          n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: STIGA S.p.A.   
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco  Veneto (TV)- Italia 
 
 
 
 o) Castelfranco V.to, 20.12.2017 Senior VP R&D & Engineering 
   Maurizio Tursini 
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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 :  Chasse-neige à conducteur à pied / 
raclage-déblayage neige 
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 
n) Personne habilitée à établir le Dossier 
Technique :    
o) 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: Pedestrian controlled Snow 
thrower /  
shovelling-removing snow 
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 
n) Person authorised to create the Technical 
Folder:    
o) 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: Handgeführter Schneeräumer /  
schneeschaufeln-räumung 
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 
n) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 
befugte Person:    
o) 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: Lopend 
bediende sneeuwruimer / 
sneeuw schuiven-ruimen 
a) Type / Basismodel 
b) Maand / Bouwjaar 
c) Serienummer 
d) Motor: benzinemotor 
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 
n) Bevoegd persoon voor het opstellen van het 
Technisch Dossier    
o) 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: Quitanieves conducido de pie /  
espalado/despeje nieve 
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 
n) Persona autorizada a realizar el Manual 
Técnico:    
o) 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: Soprador de neve para operador 
apeado / 
remoção com pá-remoção da neve 
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 
n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
o) 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: 
Εκχιονιστήρας πεζού χειριστή /  
Φτυάρισμα-αποβολή χιονιού 
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 
n) Εξουσιοδοτημένο άτομο για την κατάρτιση 
του Τεχνικού Φυλλαδίου:    
o) 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: Ayak kumandalı kar temizleme 
makinesi / 
kar küreme-giderme 
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 
n) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:    
o) 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: Расчистувач на снег / 
Чистење-расчистување снег 
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 
н) овластено лице за составување на 
Техничката брошура    
o) 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: 
Håndført snøslynge /  
Måking-rydding av snø 
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 
n) Person som har fullmakt til å utferdige teknisk 
dokumentasjon:    
o) 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 
Förarledd snöslunga,  
snöplogning/röjning 
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 
n) Auktoriserad person för upprättandet av den 
tekniska dokumentationen:    
o) 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: 
Sneslynge betjent af gående personer,  
pløjning/rydning af sne 
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 
n) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde 
det tekniske dossier:    
o) 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: 
Kävellen ohjattava lumilinko,  
lumenluonti/poisto 
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 
Ilmastointikone-Niittokone / maan ilmaus/haraus 
n) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu 
henkilö:    
o) 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: 
Ručně vedená sněhová fréza,  
odhrnování / úklid sněhu  
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 
n) Osoba autorizovaná pro vytvoření 
Technického spisu:    
o) 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: Odśnieżarka prowadzona przez 
operatora pieszego,  
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 
n) Osoba upoważniona do zredagowania 
Dokumentacji technicznej:    
o) 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: Gyalogvezetésű hómaró, 
hómarás/hóeltakarítás  
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 
n) Műszaki Dosszié szerkesztésére 
felhatalmazott személy:    
o) 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: 
Снегоочиститель с пешеходным 
управлением,  
уборка/ удаление снега 
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 
n) Лицо, уполномоченное на подготовку 
технической документации:    
o) 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: Ručno upravljana ralica za snijeg, 
čišćenje/raščišćavanje snijega 
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 
n) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke 
datoteke:    
o) 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:  
a) Tip / osnovni model Snežni plug za stoječega 
delavca,  
kidanje/odstranjevanje snega 
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 
n) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične 
knjižice:    
o) 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: Čistač snijega na guranje,  
zgrtanje/čišćenje snijega 
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 
n) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:    
o) 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: 
Ručne vedená snehová fréza,  
odhŕňanie / odpratávanie snehu 
 
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 
n) Osoba autorizovaná na vytvorenie 
Technického spisu:    
o) 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: 
Plug de zăpadă cu conducător pedestru,  
înlăturarea zăpezii cu lopata/îndepărtarea zăpezii 
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 
n) Persoană autorizată să întocmească Dosarul 
Tehnic    
o) 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: Pėsčio 
operatoriaus valdomas sniego valytuvas,  
sniego kasimas/valymas 
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 
n) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę 
Dokumentaciją:    
o) 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: Kājniekvadāms sniega tīrītājs,  
sniega tīrīšana/novākšana  
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 
n) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja 
tehnisko dokumentāciju:    
o) 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: Čistač snega na guranje,  
zgrtanje/čišćenje snega 
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 
j) Neto instalisana snaga 
n) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke 
brošure    
o) 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: Снегорин управляван от право 
положение,  
изриване / разчистване на снега 
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 
р) Лице, упълномощено да състави 
Техническата Документация:    
o) 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: Kõndiva 
juhiga lumepuhur,  
lume kühveldamine/rookimine 
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 
n) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:    
o) 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 S.p.A.  – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy 
 
2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:  Spazzaneve condotto a piedi /  

                                                                                             spalatura-sgombero neve 
 

a)  Tipo / Modello Base ST 514 

  

b)  Mese/Anno di costruzione  

c)  Matricola  

d) Motore a scoppio 
 
 
 
3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

 
• MD: 2006/42/EC  
 e)  Ente Certificatore  /  
     f) Esame CE del tipo: / 
 
• OND: 2000/14/EC, ANNEX V 

D. Lgs. 262/2002, ANNEX V (Italy)   
e)  Ente Certificatore  / 
  

• EMCD: 2014/30/EU 
 

 
 

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 
 
ISO 8437:1989+A1:1997 EN 55012:2007+A1 :2009 

 EN 61000-6-1:2007  
  
  
g) Livello di potenza sonora misurato 100 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 103 dB(A) 
j) Potenza netta installata  1,65 kW 

 
 
 
          n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: STIGA S.p.A.   
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco  Veneto (TV)- Italia 
 
 
 
 o) Castelfranco V.to, 20.12.2017 Senior VP R&D & Engineering 
   Maurizio Tursini 
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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 :  Chasse-neige à conducteur à pied / 
raclage-déblayage neige 
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 
n) Personne habilitée à établir le Dossier 
Technique :    
o) 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: Pedestrian controlled Snow 
thrower /  
shovelling-removing snow 
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 
n) Person authorised to create the Technical 
Folder:    
o) 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: Handgeführter Schneeräumer /  
schneeschaufeln-räumung 
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 
n) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 
befugte Person:    
o) 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: Lopend 
bediende sneeuwruimer / 
sneeuw schuiven-ruimen 
a) Type / Basismodel 
b) Maand / Bouwjaar 
c) Serienummer 
d) Motor: benzinemotor 
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 
n) Bevoegd persoon voor het opstellen van het 
Technisch Dossier    
o) 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: Quitanieves conducido de pie /  
espalado/despeje nieve 
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 
n) Persona autorizada a realizar el Manual 
Técnico:    
o) 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: Soprador de neve para operador 
apeado / 
remoção com pá-remoção da neve 
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 
n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
o) 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: 
Εκχιονιστήρας πεζού χειριστή /  
Φτυάρισμα-αποβολή χιονιού 
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 
n) Εξουσιοδοτημένο άτομο για την κατάρτιση 
του Τεχνικού Φυλλαδίου:    
o) 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: Ayak kumandalı kar temizleme 
makinesi / 
kar küreme-giderme 
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 
n) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:    
o) 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: Расчистувач на снег / 
Чистење-расчистување снег 
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 
н) овластено лице за составување на 
Техничката брошура    
o) 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: 
Håndført snøslynge /  
Måking-rydding av snø 
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 
n) Person som har fullmakt til å utferdige teknisk 
dokumentasjon:    
o) 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 
Förarledd snöslunga,  
snöplogning/röjning 
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 
n) Auktoriserad person för upprättandet av den 
tekniska dokumentationen:    
o) 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: 
Sneslynge betjent af gående personer,  
pløjning/rydning af sne 
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 
n) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde 
det tekniske dossier:    
o) 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: 
Kävellen ohjattava lumilinko,  
lumenluonti/poisto 
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 
Ilmastointikone-Niittokone / maan ilmaus/haraus 
n) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu 
henkilö:    
o) 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: 
Ručně vedená sněhová fréza,  
odhrnování / úklid sněhu  
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 
n) Osoba autorizovaná pro vytvoření 
Technického spisu:    
o) 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: Odśnieżarka prowadzona przez 
operatora pieszego,  
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 
n) Osoba upoważniona do zredagowania 
Dokumentacji technicznej:    
o) 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: Gyalogvezetésű hómaró, 
hómarás/hóeltakarítás  
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 
n) Műszaki Dosszié szerkesztésére 
felhatalmazott személy:    
o) 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: 
Снегоочиститель с пешеходным 
управлением,  
уборка/ удаление снега 
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 
n) Лицо, уполномоченное на подготовку 
технической документации:    
o) 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: Ručno upravljana ralica za snijeg, 
čišćenje/raščišćavanje snijega 
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 
n) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke 
datoteke:    
o) 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:  
a) Tip / osnovni model Snežni plug za stoječega 
delavca,  
kidanje/odstranjevanje snega 
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 
n) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične 
knjižice:    
o) 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: Čistač snijega na guranje,  
zgrtanje/čišćenje snijega 
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 
n) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:    
o) 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: 
Ručne vedená snehová fréza,  
odhŕňanie / odpratávanie snehu 
 
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 
n) Osoba autorizovaná na vytvorenie 
Technického spisu:    
o) 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: 
Plug de zăpadă cu conducător pedestru,  
înlăturarea zăpezii cu lopata/îndepărtarea zăpezii 
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 
n) Persoană autorizată să întocmească Dosarul 
Tehnic    
o) 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: Pėsčio 
operatoriaus valdomas sniego valytuvas,  
sniego kasimas/valymas 
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 
n) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę 
Dokumentaciją:    
o) 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: Kājniekvadāms sniega tīrītājs,  
sniega tīrīšana/novākšana  
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 
n) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja 
tehnisko dokumentāciju:    
o) 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: Čistač snega na guranje,  
zgrtanje/čišćenje snega 
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 
j) Neto instalisana snaga 
n) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke 
brošure    
o) 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: Снегорин управляван от право 
положение,  
изриване / разчистване на снега 
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 
р) Лице, упълномощено да състави 
Техническата Документация:    
o) 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: Kõndiva 
juhiga lumepuhur,  
lume kühveldamine/rookimine 
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 
n) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:    
o) Koht ja Kuupäev 
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IT • Il contenuto e le immagini del presente manuale d’uso sono stati realizzati per conto di STIGA S.p.A. e sono tutelati da diritto d’autore – 
E’ vietata ogni riproduzione o alterazione anche parziale non autorizzata del documento.
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