
IT  
Tosaerba con conducente a piedi - MANUALE DI ISTRUZIONI
ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

BG  
Косачка с изправен водач - УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.

BS  
Kosilica na guranje - UPUTSTVO ZA UPOTREBU
PAŽNJA: prije nego što koristite ovu mašinu, pažljivo pročitajte priručnik s uputama.

CS  
Sekačka se stojící obsluhou - NÁVOD K POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

DA  
Plæneklipper betjent af gående personer - BRUGSANVISNING
ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.

DE  
Handgeführter Rasenmäher - GEBRAUCHSANWEISUNG
ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

EL  
Χλοοκοπτική μηχανή με όρθιο χειριστή  - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιησετε το μηχανημα, διαβαστε προσεκτικα το παρον εγχειριδιο.

EN  
Pedestrian controlled lawnmower - OPERATOR’S MANUAL
WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

ES  
Cortadora de pasto con operador de pie - MANUAL DE INSTRUCCIONES
ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

ET  
Seisva juhiga muruniitja - KASUTUSJUHEND
TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

FI  
Kävellen ohjattava ruohonleikkuri - KÄYTTÖOHJEET
VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.

FR  
Tondeuse à gazon à conducteur à pied - MANUEL D’UTILISATION
ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d’utiliser cette machine.

HR  
Ručno upravljana kosilica trave - PRIRUČNIK ZA UPORABU
POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

HU  
Gyalogvezetésű fűnyírógép - HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

LT  
Pėsčio operatoriaus valdoma vejapjovė - NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.

LV  
No aizmugures ejot vadāma zāliena pļaujmašīna 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA - UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet 
doto instrukciju.

MK  
Тревокосачка со оператор на нозе - УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: прочитајте го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.

NL  
Lopend bediende grasmaaier - GEBRUIKERSHANDLEIDING
LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.

NO  
Håndført gressklipper - INSTRUKSJONSBOK
ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.

PL  
Kosiarka prowadzona przez operatora pieszego
INSTRUKCJE OBSŁUGI - OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie 
przeczytać niniejszą instrukcję.

PT  
Corta-relvas para operador apeado - MANUAL DE INSTRUÇÕES
ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

RO  
Maşină de tuns iarba cu conducător pedestru 
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI - ATENŢIE: înainte de a utiliza maşina, citiţi cu 
atenţie manualul de faţă.

RU  
Газонокосилка с пешеходным управлением
РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ - ВНИМАНИЕ: прежде чем 
пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто руководство по зксплуатации.

SK  
Kosačka so stojacou obsluhou - NÁVOD NA POUŽITIE
UPOZORNENIE: pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.

SL  
Kosilnica za stoječega delavca - PRIROČNIK ZA UPORABO
POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.

SR  
Kosačica na guranje - PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA
PAŽNJA: pre korišćenja mašine pažljivo pročitati ovaj priručnik. 

SV  
Förarledd gräsklippare - BRUKSANVISNING
VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.

TR  
Ayak kumandalı çim biçme makinesi - KULLANIM KILAVUZU
DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.
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i

�1� DATI TECNICI
MCS 504

PRO Handle 
Series

MCS 504
PRO Handle 

Series
+ AVS

MC 534 Series
+ AVS

�2� Potenza nominale * kW 1.55 ÷ 2.80 1.55 ÷ 2.80 2.52 ÷ 3.30

�3� Velocità mass. di 
funzionamento motore * min-1 2800±100 ÷

2900±100
2800±100 ÷
2900±100

2800±100 ÷
2900±100

�4� Peso macchina * kg 26 ÷ 40 26 ÷ 40 35 ÷ 41

�5� Ampiezza di taglio cm 48 48 51

�6�
�7�

Livello di pressione acustica
Incertezza di misura

dB(A)
dB(A)

79,5
2,1

79,5
2,1

78
0,99

�8�
�7�

Livello di potenza acustica 
misurato
Incertezza di misura

dB(A)
dB(A)

93
0,73

93
0,73

92
0,78

�9� Livello di potenza acustica 
garantito dB(A) 94 94 93

�10�
�7�

Livello di vibrazioni
Incertezza di misura

m/s2

m/s2
7,9
2,7

1,41
0,1

2,1
0,36

�11�

Dimensioni:
- lunghezza
- larghezza
- altezza

mm
1420
540

1115

1420
540

1115

1460
545

1120

�12� Codice dispositivo di taglio 81004146/0 81004146/0 81004138/0
81004139/0

�13� Accessori - - -

�14� Kit “Mulching” - - -

*   Per il dato specifico, fare riferimento a quanto indicato nell’etichetta di identificazione della 
macchina.
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[1]   BG - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
[2]     Номинална мощност *
[3]    Максимална скорост 

на функциониране на двигателя *
[4]    Тегло на машината *
[5]   Широчина на косене
[6]   Ниво на звуково налягане
[7]   Несигурност на измерване
[8]   Измерено ниво на акустична мощност
[9]   Гарантирано ниво на акустична мощност
[10]   Ниво на вибрации
[11]   Размери (дължина/ширина/височина)
[12]   Код на инструмента за рязане
[13]   Аксесоари
[14]   Набор за “Mulching”

•   За специфични данни, вижте посоченото на 
идентификационния етикет на машината.

[1]  BS - TEHNIČKI PODACI
[2]   Nazivna snaga *
[3]   Maks. brzina rada motora *
[4]   Težina mašine *
[5]   Širina košenja
[6]   Razina zvučnog pritiska
[7]  Mjerna nesigurnost
[8]   Izmjerena razina zvučne snage
[9]   Garantovana razina zvučne snage
[10]  Razina vibracija
[11]   Dimenzije (dužina/širina/visina)
[12]   Šifra rezne glave
[13]   Dodatna oprema
[14]   Pribor za malčiranje

•   Za specifični podatak, pogledajte 
što je navedeno na identifikacijskoj 
naljepnici mašine.

[1]  CS - TECHNICKÉ PARAMETRY
[2]   Jmenovitý výkon *
[3]   Maximální rychlost činnosti motoru *
[4]   Hmotnost stroje *
[5]   Šířka sečení
[6]   Úroveň akustického tlaku
[7]   Nepřesnost měření
[8]   Úroveň zaručeného akustického
[9]   Úroveň zaručeného akustického výkonu
[10]   Úroveň vibrací
[11]   Rozměry (délka/šířka/výška)
[12]   Kód sekacího zařízení
[13]   Příslušenství
[14]   Sada pro Mulčování

•   Ohledně uvedeného údaje vycházejte z 
hodnoty uvedené na identifikačním štítku 
stroje.

[1]   DA - TEKNISKE DATA
[2]   Nominel effekt *
[3]   Motorens maks. driftshastighed *
[4]   Maskinens vægt *
[5]  Klippebredde
[6]   Lydtryksniveau
[7]   Måleusikkerhed
[8]   Målt lydeffektniveau
[9]   Garanteret lydeffektniveau
[10]  Vibrationsniveau
[11]  Mål (længde/bredde/højde)
[12]   Skæreanordningens varenr
[13]  Tilbehør
[14]   Sæt til “mulching”

•  For disse data henvises til hvad 
der er angivet på maskinens 
identifikationsmærkat.

[1]  DE -  TECHNISCHE DATEN
[2]   Nennleistung *
[3]   Max. Betriebsgeschwindigkeit 

des Motors *
[4]   Maschinengewicht *
[5]  Schnittbreite
[6]   Schalldruckpegel
[7]   Messungenauigkeit
[8]   Gemessener Schallleistungspegel
[9]  Garantierter Schallleistungspegel
[10]  Vibrationspegel
[11]   Abmessungen (Länge/Breite/Höhe)
[12]   Nummer Schneidwerkzeug
[13]   Zubehör
[14]  “Mulching-Kit”

•   Für die genaue Angabe nehmen Sie bitte 
auf das Typenschild der Maschine Bezug.

[1]  EL - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
[2]   Ονομαστική ισχύς *
[3]   Μέγ. ταχύτητα λειτουργίας κινητήρα *
[4]   Βάρος μηχανήματος *
[5]   Πλάτος κοπής
[6]   Στάθμη ακουστικής πίεσης
[7]]   Αβεβαιότητα μέτρησης
[8]   Μετρημένη στάθμη ακουστικής ισχύος
[9]   Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος
[10]   Επίπεδο κραδασμών
[11]   Διαστάσεις (μήκος/πλάτος/ύψος)
[12]   Κωδικός συστήματος κοπής
[13]   Εξαρτήματα
[14]   Σετ “Mulching” (ψιλοτεμαχισμού)

•   Για το συγκεκριμένο στοιχείο, ελέγξτε 
τα όσα αναγράφονται στην ετικέτα 
προσδιορισμού του μηχανήματος.

[1]  EN - TECHNICAL DATA
[2]   Rated voltage*
[3]   Max. motor operating speed *
[4]   Machine weight *
[5]   Cutting width
[6]  Acoustic pressure level
[7]   Measurement uncertainty
[8]   Measured acoustic power level
[9]   Guaranteed acoustic power level
[10]  Vibration level
[11]   Dimensions (length/width/height)
[12]   Cutting means code
[13]   Attachments
[14]   Mulching kit

•  Please refer to the data indicated on 
the machine’s identification label for 
the exact figure.

[1]  ES - DATOS TÉCNICOS
[2]   Potencia nominal *
[3]   Velocidad máx. de funcionamiento 

motor *
[4]   Peso máquina *
[5]    Amplitud de corte
[6]   Nivel de presión acústica
[7]   Incertidumbre de medida
[8]   Nivel de potencia acústica medido
[9]   Nivel de potencia acústica garantizado
[10]  Nivel de vibraciones
[11]   Dimensiones (longitud/anchura/altura)
[12]  Código dispositivo de corte
[13]   Accesorios
[14]  Kit para “Mulching”

•   Para el dato específico, hacer referencia a 
lo indicado en la etiqueta de identificación 
de la máquina.

[1]  ET - TEHNILISED ANDMED
[2]   Nominaalvõimsus *
[3]   Mootori töötamise maks. kiirus *
[4]   Masina kaal *
[5]   Lõikelaius
[6]   Helirõhu tase
[7]   Mõõtemääramatus
[8]   Mõõdetud müravõimsuse tase
[9]   Garanteeritud müravõimsuse tase
[10]  Vibratsioonide tase
[11]   Mõõtmed (pikkus/laius/kõrgus)
[12]   Lõikeseadme kood
[13]   Lisaseadmed
[14]   ”Multsimis” komplekt

•   Konkreetse info jaoks viidata masina 
identifitseerimisetiketil märgitule.
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[1]  FI - TEKNISET TIEDOT
[2]   Nimellisteho *
[3]   Moottorin maksimaalinen 

toimintanopeus *
[4]   Laitteen paino *
[5]   Leikkuuleveys
[6]   Akustisen paineen taso
[7]   Mittauksen epävarmuus
[8]  Mitattu äänitehotaso
[9]  Taattu äänitehotaso
[10]  Tärinätaso
[11]   Koko (pituus/leveys/korkeus)
[12]   Leikkuuvälineen koodi
[13]  Lisävarusteet
[14]   Silppuamisvarusteet

•   Määrättyä arvoa varten, viittaa 
laitteen tunnuslaatassa annettuihin 
tietoihin.

[1]  FR - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
[2]   Puissance nominale*
[3]   Vitesse max. de fonctionnement du moteur*
[4]   Poids machine*
[5]  Largeur de coupe
[6]   Niveau de pression acoustique
[7]   Incertitude de la mesure
[8]   Niveau de puissance acoustique mesuré
[9]   Niveau de puissance acoustique garanti
[10]  Niveau de vibrations
[11]   Dimensions (longueur / largeur / hauteur)
[12]  Code organe de coupe
[13]   Équipements
[14]  Kit “Mulching”

•   Pour la valeur spécifique, se référer à ce qui 
est indiqué sur la plaque d’identification de 
la machine.

[1]  HR - TEHNIČKI PODACI
[2]   Nazivna snaga*
[3]   Maks. brzina rada motora*
[4]   Težina stroja*
[5]   Širina košnje
[6]   Razina zvučnog tlaka
[7]  Mjerna nesigurnost
[8]   Izmjerena razina zvučne snage
[9]   Zajamčena razina zvučne snage
[10]  Razina vibracija
[11]   Dimenzije (dužina/širina/visina)
[12]   Šifra noža
[13]   Dodatna oprema
[14]   Komplet za “malčiranje”

•   Specifični podatak pogledajte na 
identifikacijskoj etiketi stroja.

[1]  HU - MŰSZAKI ADATOK
[2]   Névleges teljesítmény *
[3]   A motor max. üzemi sebessége *
[4]   A gép tömege *
[5]   Munkaszélesség
[6]   Hangnyomásszint
[7]   Mérési bizonytalanság
[8]   Mért zajteljesítmény szint
[9]   Garantált zajteljesítmény szint
[10]   Vibrációszint
[11]   Méretek (hosszúság/szélesség/

magasság)
[12]   Vágóegység kódszáma
[13]   Tartozékok
[14]   Mulcsozó” készlet”

•   A pontos adatot lásd a gép azonosító 
adattábláján.

[1]  LT - TECHNINIAI DUOMENYS
[2]   Vardinė galia *
[3]   Maksimalus variklio veikimo greitis *
[4]   Įrenginio svoris*
[5]   Pjovimo plotis
[6]   Garso slėgio lygis
[7]   Matavimo paklaida
[8]   Išmatuotas garso galios lygis
[9]   Garantuojamas garso galios lygis
[10]   Vibracijų lygis
[11]   Išmatavimai (ilgis/plotis/aukštis)
[12]   Pjovimo įtaiso kodas
[13]  Priedai
[14]   „Mulčiavimo“ rinkinys

•   Konkretūs specifiniai duomenys 
yra pateikti įrenginio identifikavimo 
etiketėje.

[1]  LV - TEHNISKIE DATI
[2]   Nominālā jauda *
[3]   Maks. dzinēja griešanās ātrums *
[4]   Mašīnas svars *
[5]   Pļaušanas platums
[6]   Skaņas spiediena līmenis
[7]   Mērījumu kļūda
[8]   Izmērītais skaņas intensitātes 

līmenis
[9]   Garantētais skaņas intensitātes 

līmenis
[10]   Vibrāciju līmenis
[11]   Izmēri (garums/platums/augstums)
[12]   Griezējierīces kods
[13]   Piederumi
[14]   Mulčēšanas” komplekts

•   Precīza vērtība ir norādīta mašīnas 
identifikācijas datu plāksnītē

[1]  MK - ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
[2]    Номинална моќност *
[3]   Максимална брзина при работа 

на моторот *
[4]   Тежина на машината *
[5]   Обем на косење
[6]   Ниво на акустичен притисок
[7]    Отстапување од мерењата
[8]   Измерено ниво на акустична моќност
[9]   Гарантирано ниво на акустична моќност
[10]   Ниво на вибрации
[11]   Димензии (должина/ширина/висина)
[12]   Код на уредот за сечење
[13]   Дополнителна опрема
[14]   Комплет за „мелење“

•   За одреден податок, проверете дали 
истиот е посочен на етикетата за 
идентификација на машината

[1]  NL - TECHNISCHE GEGEVENS
[2]   Nominaal vermogen *
[3]   Maximale snelheid voor de werking 

van de motor *
[4]   Gewicht machine *
[5]  Maaibreedte
[6]   Niveau geluidsdruk
[7]   Meetonzekerheid
[8]   Gemeten akoestisch vermogen
[9]   Gewaarborgd akoestisch vermogen
[10]   Niveau trillingen
[11]   Afmetingen (lengte/breedte/

hoogte)
[12]  Code snij-inrichting
[13]  Toebehoren
[14]  Kit “Mulching”

•   Voor het specifiek gegeven, verwijst 
men naar wat aangegeven is op het 
identificatielabel van de machine.

[1]  NO - TEKNISKE DATA
[2]   Nominell effekt *
[3]   Motorens maks driftshastighet *
[4]   Maskinvekt *
[5]  Klippebredde
[6]   Lydtrykknivå
[7]   Måleusikkerhet
[8]   Målt lydeffektnivå
[9]   Garantert lydeffektnivå
[10]  Vibrasjonsnivå
[11]   Mål (lengde/bredde/høyde)
[12]   Artikkelnummer for 

klippeinnretning
[13]  Tilbehør
[14]  Mulching-sett

•   For spesifikk informasjon, 
se referansen på maskinens 
identifikasjonsetikett.
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[1]  PL - DANE TECHNICZNE
[2]   Moc znamionowa *
[3]   Maks. prędkość obrotowa silnika *
[4]   Masa maszyny *
[5]   Szerokość koszenia
[6]   Poziom ciśnienia akustycznego
[7]   Błąd pomiaru
[8]   Poziom mocy akustycznej zmierzony
[9]   Gwarantowany poziom mocy akustycznej
[10]   Poziom wibracji
[11]   Wymiary (długość/szerokość/wysokość)
[12]   Kod agregatu tnącego
[13]   Akcesoria
[14]   Zestaw mulczujący

•   W celu uzyskania konkretnych danych, 
należy się odnieść do wskazówek 
zamieszczonych na tabliczce 
identyfikacyjnej maszyny.

[1]  PT - DADOS TÉCNICOS
[2]   Potência nominal *
[3]   Velocidade máx. de funcionamento 

motor *
[4]   Peso da máquina *
[5]   Amplitude de corte
[6]   Nível de pressão acústica
[7]   Incerteza de medição
[8]   Nível de potência acústica medido
[9]   Nível de potência acústica garantido
[10]   Nível de vibrações
[11]   Dimensões 

(comprimento/largura/altura)
[12]  Código dispositivo de corte
[13]  Acessórios
[14]  Kit “Mulching”

•   Para o dado específico, consultar a 
etiqueta de identificação da máquina.

[1]   RO - DATE TEHNICE
[2]   Putere nominală *
[3]  Viteza max. de funcţionare a motorului *
[4]   Greutatea maşinii *
[5]   Lăţimea de tăiere
[6]   Nivel de presiune acustică
[7]   Nesiguranţă în măsurare
[8]   Nivel de putere acustică măsurat.
[9]   Nivel de putere acustică garantat
[10]   Nivel de vibraţii
[11]    Dimensiuni (lungime/lăţime/înălţime)
[12]   Codul dispozitivului de tăiere
[13]  Accesorii
[14]   Kit de mărunţire „Mulching”

•   Pentru informaţia specifică, consultaţi 
datele de pe eticheta de identificare a 
mașinii.

[1]   RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[2]   Номинальная мощность *
[3]   Макс. число оборотов двигателя *
[4]   Вес машины *
[5]    Ширина скашивания
[6]   Уровень звукового давления
[7]   Погрешность измерения
[8]   Измеренный уровень звуковой мощности
[9]    Гарантируемый уровень звуковой 

мощности
[10]   Уровень вибрации
[11]   Габариты (длина/ширина/высота)
[12]    Код режущего приспособления
[13]   Дополнительное оборудование
[14]   Комплект “Мульчирование”

•   Точное значение см. на идентификационном 
ярлыке машины.

[1]  SK - TECHNICKÉ PARAMETRE
[2]   Menovitý výkon *
[3]   Maximálna rýchlosť činnosti motora *
[4]   Hmotnosť stroja *
[5]   Šírka kosenia
[6]   Úroveň akustického tlaku
[7]   Nepresnosť merania
[8]   Úroveň nameraného akustického výkonu
[9]   Úroveň zaručeného akustického výkonu
[10]   Úroveň vibrácií
[11]   Rozmery (dĺžka/šírka/výška)
[12]   Kód kosiaceho zariadenia
[13]   Príslušenstvo
[14]   Súprava pre Mulčovanie

•   Ohľadne uvedeného parametra 
vychádzajte z hodnoty uvedenej na 
identifikačnom štítku stroja.

[1]  SL - TEHNIČNI PODATKI
[2]   Nazivna moč *
[3]   Najvišja hitrost delovanja motorja *
[4]   Teža stroja *
[5]  Širina reza
[6]   Raven zvočnega tlaka
[7]  Merilna negotovost
[8]   Izmerjena raven zvočne moči
[9]   Zajamčena raven zvočne moči
[10]  Nivo vibracij
[11]   Dimenzije (dolžina/širina/višina)
[12]  Šifra rezalne naprave
[13]   Dodatna oprema
[14]   Komplet za mulčenje

•   Za specifični podatek glej 
identifikacijsko nalepko stroja.

[1]  SR - TEHNIČKI PODACI
[2]   Nazivna snaga *
[3]   Maks. radna brzina motora *
[4]   Težina mašine *
[5]   Širina košenja
[6]   Nivo zvučnog pritiska
[7]  Merna nesigurnost
[8]   Izmereni nivo zvučne snage
[9]   Garantovani nivo zvučne snage
[10]  Nivo vibracija
[11]   Dimenzije (dužina/širina/visina)
[12]  Šifra rezne glave
[13]   Dodatna oprema
[14]   Komplet za malčiranje

•   Za specifični podatak, pogledajte 
podatke navedene na identifikacijskoj 
nalepnici mašine.

[1]  SV - TEKNISKA SPECIFIKATIONER
[2]   Nominell effekt *
[3]   Motorns maximala 

funktionshastighet *
[4]   Maskinvikt *
[5]   Skärbredd
[6]   Ljudtrycksnivå
[7]   Tvivel med mått
[8]   Uppmätt ljudeffektnivå
[9]   Garanterad ljudeffektnivå
[10]  Vibrationsnivå
[11]   Dimensioner (längd/bredd/höjd)
[12]   Skärenhetens kod
[13]   Tillbehör
[14]   Sats för “Mulching”

•   För specifik information, se 
uppgifterna på maskinens märkplåt.

[1]  TR - TEKNİK VERİLER
[2]   Nominal güç *
[3]]   Motorun maksimum çalışma hızı *
[4]   Makine ağırlığı *
[5]   Kesim genişliği
[6]   Ses basınç seviyesi
[7]   Ölçü belirsizliği
[8]   Ölçülen ses gücü seviyesi
[9]   Garanti edilen ses gücü seviyesi
[10]   Titreşim seviyesi
[11]   Ebatlar (uzunluk/genişlik/yükseklik)
[12]   Kesim düzeni kodu
[13]   Aksesuarlar
[14]   Malçlama” kiti

•   Spesifik  değer  için, makine  belirleme 
etiketinde gösterilenleri referans alın.
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 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
 gondosan betartandók

A) BETANÍTÁS

1)  FIGYELEM! Olvassa el figyelmesen a jelen utasításokat 
gép  használata  előtt!  Ismerje  meg  a  kezelőszerveket,  és 
sajátítsa el e gép kezelését. Tanulja meg a motor gyors leál-
lítását. A figyelmeztetések és az utasítások be nem tartása 
tűzesethez és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.  Őrizzen 
meg minden figyelmeztetést és útmutatást, hogy a későb-
biekben is át tudja őket tekinteni. 
2) 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.
3) Soha ne használja a fűnyírót, ha a közelében emberek, 
különösen pedig gyermekek, vagy állatok tartózkodnak! 
4) 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.
5) Ne feledje, hogy a gép kezelője vagy használója felelős 
a más személyeket ért balesetekért és váratlan eseménye-
kért,  illetve  azok  tulajdonában  keletkező  károkért.  A  fel-
használó felelőssége a munkaterület talajviszonyaiból ere-
dő potenciális veszélyek felmérése, valamint a saját és má-
sok biztonsága garantálásához szükséges óvintézkedések 
alkalmazása, különösen  lejtő vagy emelkedő, egyenetlen, 
csúszós vagy bizonytalan területeken.
6) Ha harmadik személynek átadja vagy kölcsönadja a gé-
pet, győződjön meg arról, hogy az elolvasta a jelen haszná-
lati utasításba foglalt tudnivalókat. 

B) ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

1) A gép használata közben mindig viseljen erős, csúszás-
gátló  cipőt  és  hosszúnadrágot.  Ne  működtesse  a  gépet 
mezítláb vagy nyitott szandálban. Kerülje a nyaklánc, kar-
kötő és az olyan  ruházat használatát, melyen nyakkendő, 
lobogó részek, szalagok vannak. Ha hosszú a haja, kösse 
össze. Hordjon mindig fülvédőt.
2) Gondosan vizsgálja át a munkavégzés teljes területét és 
távolítson el minden olyan tárgyat, amelyet a gép kilökhet, 
vagy amely sérüléseket okozhat a vágóegységen  illetve a 
motoron (kövek, gallyak, vashuzalok, csontok, stb.).
3) FIGYELEM: VESZÉLY! A benzin tűzveszélyes.
–    Az üzemanyagot az erre szolgáló tartályokban tárolja;
–   Az  üzemanyagot  egy  tölcsér  segítségével  töltse  be,  ki-
zárólag a szabadban és ne dohányozzon a művelet vég-
zése közben, illetve amikor az üzemanyaggal dolgozik;

–   Az  üzemanyagot  mindig  a  motor  indítása  előtt  töltse  a 
gépbe; járó, vagy meleg motornál ne nyissa ki a tanksap-
kát és ne töltsön be üzemanyagot;

–   Ha a benzin kifolyt, ne indítsa el a motort, hanem távolít-
sa el a gépet arról a területről, ahol ez történt és kerülje 
az olyan eszközök használatát, melyek tüzet okozhatnak 
egészen addig, amíg az üzemanyag el nem párolgott és 
a benzingőz szét nem oszlott:

–   Tankolás után a  tanksapkát és a  tartály dugóját gondo-
san csavarja vissza a helyére és alaposan húzza meg.

4) Cserélje ki a meghibásodott kipufogódobot.

HU FIGYELEM! A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A 
JELEN KÉZIKÖNYVET! Őrizze meg későbbi szükség esetére.

5) Használat előtt végezzen egy általános ellenőrzést a gé-
pen és különösen az alábbiakra fordítson figyelmet:
–   ellenőrizze a vágóegység állapotát, és azt, hogy a csava-
rok és a vágóegység ne legyenek kopottak vagy sérültek. 
A  gép  kiegyensúlyozásának  érdekében  egyszerre  cse-
rélje ki a sérült vagy kopott vágóegységet és csavarokat. 
Az esetleg szükséges javításokat szakszerviz végezze.

–   A  biztonsági  karnak  szabadon  kell  mozognia  és  nem 
erőltetetten, továbbá kiengedését követően automatiku-
san és gyorsan kell a semleges helyzetbe visszatérnie, 
ami leállítja a vágóegységet.

6) Rendszeresen ellenőrizze az akkumulátor állapotát (ha 
van). Ha burkolata,  fedele vagy kapcsai sérültek, cserélje 
ki az akkumulátort.
7) A munka megkezdése előtt szerelje mindig fel a kimene-
ti  védőrészeket  (gyűjtőzsákot,  oldalsó  kidobás  védőrészt 
vagy hátsó kidobás védőrészt).

C) HASZNÁLAT KÖZBEN

1)  A  motort  ne  működtesse  zárt  térben,  mivel  veszélyes 
mennyiségű szénmonoxid kerülhet a levegőbe. Az indítási 
műveleteket  szabadban,  vagy  jól  szellőző  helyen  kell  vé-
gezni!  Soha  ne  feledje,  hogy  a motor  kipufogógáza mér-
gező! 
2) Kizárólag nappal vagy jó világítás és megfelelő látási vi-
szonyok mellett  dolgozzon. Tartson  távol  a munkavégzés 
területétől más személyeket, gyermekeket, állatokat.
3) Ha lehetséges, kerülje a vizes fűben történő munkavég-
zést.  Kerülje  az  esőben,  viharveszélyben  történő munka-
végzést.  Ne  használja  a  gépet  rossz  időjárási  viszonyok 
mellett, főleg villámcsapás veszélye esetén.
4) Győződjön meg mindig arról, hogy lejtős felületeken ren-
delkezzen biztos támaszponttal.
5) Soha ne fusson, hanem gyalogoljon. Kerülje, hogy a fű-
nyíró húzza magával.
6) Különös figyelemmel járjon el, amikor a látási viszonyo-
kat korlátozó akadályokhoz közelít. 
7)  A  fűnyírás  során  mindig  a  lejtőre/emelkedőre  merő-
legesen  kell  haladni,  és  sohasem  azzal  párhuzamosan. 
Különösen ügyeljen irányváltoztatáskor, hogy a kerekek ne 
ütközzenek akadálynak (kavicsok, faágak, gyökerek, stb.), 
melyek miatt a gép oldalirányban elcsúszhatna, vagy a ve-
zető elveszíthetné a gép feletti uralmát.
8) A gépet nem szabad 20°-ot meghaladó lejtőn vagy emel-
kedőn használni, a menetiránytól függetlenül.  
9)  Különösen  figyeljen  oda,  amikor  a  fűnyírót  maga  felé 
húzza. Nézzen hátra és győződjön meg az akadályok hiá-
nyáról a hátramenet előtt és közben.
10) Állítsa le a vágóegységet, ha a fűnyírót meg kell dönte-
nie  szállításhoz,  ha  nem  füves  felületeken  kell  áthaladnia 
vele,  illetve amikor a  fűnyírót a  fűnyírás helyéről, vagy he-
lyére kell szállítania.
11) Amikor a gépet közút mellett használja, ügyeljen a jár-
műforgalomra.
12) Soha ne használja a gépet, ha a védőrészek sérültek; 
vagy ha a gyűjtőzsák, az oldalsó kidobás védőrész vagy a 
hátsó kidobás védőrész nincs felszerelve. 
13)  Különösen  ügyeljen,  amikor  árokpart,  szakadék  vagy 
vízpart közelében dolgozik. 
14) Óvatosan  indítsa el a motort az utasításoknak megfe-
lelően,  és a  lábát  tartsa megfelelő  távolságra a  vágóegy-
ségtől.
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15) Ne döntse meg a fűnyírót a beindításhoz. A beindítást 
sík,  és  akadályoktól,  valamint magas  fűtől mentes  felüle-
ten végezze. 
16) Soha ne közelítse kezét vagy lábát a forgó részek mel-
lé vagy alá. Tartózkodjon mindig távol a kipufogónyílástól.
17) Ne emelje meg, illetve ne szállítsa a fűnyírót, amikor a 
motor működik.
18)  Ne  módosítsa  és  ne  kapcsolja  ki  a  biztonsági  rend-
szereket.
19) Ne változtasson a motor alapbeállításán, ne járassa kü-
lönösen magas fordulatszámon.
20) Ne érjen a motornak a használat során felforrósodó ré-
szeihez. Égési sérülés veszélye.
21) A meghajtással rendelkező modellnél a motor elindítá-
sa előtt oldja ki a kerékmeghajtó tengelykapcsolót.
22)  Kizárólag  a  gép  gyártója  által  jóváhagyott  tartozéko-
kat használjon.
23) Ne használja a gépet, ha a tartozékok/szerszámok nin-
csenek felszerelve az előírt helyre. 
24) Kapcsolja ki a vágóegységet, állítsa le a motort és bont-
sa  a  gyertya  vezetékének  csatlakozását  (győződjön meg 
arról, hogy az összes mozgó rész teljesen leállt-e):
–   A gép szállítása alatt;
–   Minden  egyes  alkalommal,  amikor  a  gépet  őrizetlenül 
hagyja. Az elektromos  indítású modelleknél  távolítsa el 
a kulcsot is;

–   Mielőtt megszüntetné  a  leállás  okát  vagy megtisztítaná 
a kidobónyílást;

–   A gép ellenőrzése, tisztítása előtt, vagy mielőtt azon va-
lamilyen munkálatot végez;

–   Idegen test hozzáütődése után. Ellenőrizze, hogy kelet-
kezett-e károsodás a gépen, és végezze el a szükséges 
javításokat, mielőtt újból használatba venné a gépet. 

25) Kapcsolja ki a vágóegységet és állítsa le a motort:
–   Mielőtt üzemanyagot tölt a gépbe;
–   Minden egyes alkalommal, amikor eltávolítja, vagy visz-
szahelyezi a gyűjtőzsákot;

–   Minden egyes alkalommal,  amikor  eltávolítja  vagy  visz-
szahelyezi az oldalsó kidobás deflektort;

–   Mielőtt a vágási magasságot beállítja, ha a művelet nem 
végezhető el a vezetőállásból.

26) Munkavégzés  közben  tartsa  be mindig  a  forgó  vágó-
egységtől a markolat hossza által megadott biztonsági tá-
volságot.
27) Vegyen vissza a gázból a motor leállítása előtt. Zárja el 
az  üzemanyag-adagolást  a munkavégzés  végén,  a  hasz-
nálati utasításban feltüntetett útmutatásokat követve.
28) FIGYELEM - Abban az esetben, ha a munka során gép-
hiba  vagy  baleset  történik,  állítsa  le  azonnal  a  motort  és 
távolítsa el a gépet, hogy ne okozhasson további károkat; 
amennyiben a kezelő vagy más személyek sérülését okozó 
baleset  történt,  nyújtson  elsősegélyt  az  adott  helyzetnek 
legmegfelelőbb módon és forduljon az illetékes egészség-
ügyi intézményhez a szükséges ellátásért. Távolítsa el gon-
dosan az esetleges törmelékeket, melyek jelenléte károkat, 
személyek vagy állatok sérülését okozhatja.
29)  FIGYELEM  -  A  jelen  útmutatóban  megadott  zajszint- 
és  vibrációértékek  a  gép  legnagyobb  használati  értékei. 
A nem egyensúlyban  levő vágóelem, a  túl gyors mozgás, 
a  karbantartás  elhanyagolása  jelentősen  befolyásolják  a 
zajkibocsátást  és  a  vibrálást.  Ezért  szükséges  biztosíta-
ni azokat a megelőző  intézkedéseket, melyek  révén meg-
szüntethetők a magas zajszint és a vibrálás okozta  lehet-
séges károsodások; valamint gondoskodni kell a gép kar-
bantartásáról,  fülvédőt  kell  viselni és a munka során szü-
neteket kell tartani.

D) KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

1) FIGYELEM! –  A gyertya vezetékét kösse le a gyertyáról 
és olvassa el a vonatkozó kezelési útmutatót minden tisz-
títási  vagy  karbantartási  művelet  végzése  előtt.  Viseljen 
megfelelő ruházatot és védőkesztyűt az összes olyan hely-
zetben, mikor a keze veszélynek van kitéve!
2)  FIGYELEM!  –  Soha  ne  használja  a  gépet  kopott  vagy 
sérült  alkatrészekkel.  A meghibásodott  vagy  sérült  alkat-
részeket  ne  javítsa,  hanem cserélje  ki. Csak  eredeti  cse-
realkatrészeket használjon: a nem eredeti  illetve helytele-
nül felszerelt cserealkatrészek használata veszélyeztetheti 
a  gép  biztonságát,  balesetet  vagy  személyi  sérüléseket 
okozhat, továbbá felmenti a gyártót a mindennemű kötele-
zettség és felelősség alól. 
3) A használati utasításban le nem írt összes beállítást, va-
lamint karbantartási műveletet viszonteladójánál vagy egy 
szakszervizben  kell  elvégeztetni,  ahol  rendelkeznek  a  tö-
kéletes  munka  elvégzéséhez  szükséges  tudással  és  fel-
szereléssel, és nem változtatják meg a gép eredeti üzem-
biztonsági  szintjét.  Nem  megfelelő  műhelyekben,  vagy 
nem szakember által végzett műveletek a jótállás bármely 
formájának elévülését és a gyártó mindennemű felelősség 
alóli mentesülését vonják maguk után.
4)  Minden  egyes  használat  után  kösse  le  a  vezetéket  a 
gyertyáról és ellenőrizze az esetleges sérüléseket.
5) A csavarokat és a csavaranyákat mindig tartsa meghúz-
va, hogy a gép mindig üzembiztos legyen. Fontos a folya-
matos, alapos karbantartás a gép élettartama és biztonsá-
gos működése érdekében.
6) Rendszeresen ellenőrizze, hogy a vágóegység csavarjai 
megfelelően meg vannak-e szorítva.
7) Viseljen védőkesztyűt a vágóegység kezelése, le- vagy 
felszerelése során.
8) A vágóegység élezése után ellenőrizze annak kiegyen-
súlyozását. Valamennyi a vágóegységgel kapcsolatos mű-
velet (leszerelés, élezés, kiegyensúlyozás, visszaszerelés 
és/vagy  csere)  felelősségteljes munka,  amely  különleges 
hozzáértést  igényel  a megfelelő  szerszámok használatán 
túl.  Biztonsági  okokból  ezek  a  műveletek  csak  szakszer-
vizben végezhetők.
9) A gép beállítási műveletei során ügyeljen arra, hogy az 
ujjai ne szoruljanak be a forgó vágóegység és a gép rögzí-
tett részei közé.
10) Ne érjen a vágóegységhez, amíg le nem kötötte a veze-
téket a gyertyáról, és amíg a vágóegység forgása teljesen 
le nem állt. A vágóegységen végzett beavatkozások során 
ügyeljen arra, hogy a vágóegység akkor is mozoghat, ami-
kor a gyertya vezetéke le van kötve.
11) Gyakran ellenőrizze az oldalsó kidobás védőrészt vagy 
a hátsó kidobás védőrészt és a gyűjtőzsákot. Cserélje ki, 
ha sérült.  
12) Ha károsodtak, cserélje ki a figyelmeztetést és utasítást 
jelentő öntapadó címkéket.
13)  A  gépet  gyermekek  számára  nem  hozzáférhető  he-
lyen tárolja.
14)  A  tűzveszély  elkerülése  érdekében  a  gépet  ne  rak-
tározza  benzinnel  teli  tartállyal  olyan  zárt  helyen,  ahol  a 
benzingőz  láng,  szikra  vagy  erős  hőforrás  közelében  be-
gyulladhatna.
15)  Hagyja  kihűlni  a  motort,  mielőtt  a  gépet  bárhol  elhe-
lyezné.
16)  A  tűzveszély  csökkentése  céljából  a  motort,  a  hang-
tompítót, az akkumulátor helyét és a benzintárolót mindig 
tisztítsa meg a  fű- és  levélmaradványoktól vagy a  felesle-
ges kenőanyagtól. Ürítse ki a gyűjtőzsákot, és ne hagyja a 
lenyírt füvet tartalmazó tárolókat zárt helyiségben. 
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17)  A  tűzveszély  csökkentése  céljából  rendszeresen  el-
lenőrizze, hogy nincs-e olaj- vagy üzemanyag-szivárgás. 
18)  Amennyiben  a  tankot  le  kell  ürítenie,  ezt  hideg motor 
mellett és a szabadban végezze.

E) SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS

1) Minden alkalommal, amikor szükségessé válik a gép fel-
emelése, mozgatása, szállítása vagy megdöntése:
–   Viseljen vastag munkavédelmi kesztyűt;
–   A gépet úgy fogja meg, hogy annak súlyát és súlyának el-
oszlását figyelembe véve biztos fogást találjon;

–   A  gép  elhelyezési  vagy  raktározási  helyének  kialakítá-
sát figyelembe véve megfelelő számú személy végezze 
a gép mozgatását a gép súlyának és a szállítóeszköznek 
a függvényében. 

–   Ellenőrizze, hogy a gép mozgása ne okozzon benzinszi-
várgást vagy károkat, sérüléseket.

2) A szállítás alatt megfelelően rögzítse a gépet kötelekkel 
vagy láncokkal.

F) KÖRNYEZETVÉDELEM

1) A környezet védelmét a gép használata során elsődleges 
fontossági szempontként kell figyelembe venni, mivel ez a 
békés egymás mellett élés és környezetünk érdeke. Ne za-
varjon másokat a szomszédságában.
2)  Szigorúan  tartsa  be  a  helyi  előírásokat  a  csomagoló-
anyagok,  olaj,  benzin,  szűrők,  használt  alkatrészek  vagy 
bármi  egyéb,  környezetszennyező elem selejtezésére  vo-
natkozóan; ezeket a hulladékokat ne helyezze a háztartá-
si hulladékba, hanem szelektív hulladékkezelés keretében 
szállítsa a megfelelő gyűjtőtelepekre, ahol gondoskodnak 
azok újrahasznosításáról.
3)  Szigorúan  tartsa  be  a  helyi  előírásokat  a  levágott  nö-
vényzet megsemmisítését illetően.
4) Az üzemen kívül helyezéskor ne szennyezze a géppel a 
környezetet, hanem a hatályos helyi előírások értelmében 
adja le egy gyűjtőtelepen.

 ISMERKEDJEN MEG A GÉPPEL!  

A GÉP LEÍRÁSA 
ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETEI

Ez a gép kerti kisgép, pontosan gyalogvezetésű fűnyírógép.

A gép  lényegében egy motorból áll, mely a kerekekkel és 
tolókarral  felszerelt  védőburkolatba  zárt  vágóegységet 
forgatja. 

A kezelő a tolókar mögött, a forgó vágóegységtől való biz-
tonságos  távolságra  elhelyezkedve  vezetheti  a  gépet  és 
működtetheti  a  fő  vezérléseket. Ha a kezelő eltávolodik a 
géptől, a motor és a forgó vágóegység néhány másodper-
cen belül leáll.

Rendeltetésszerű használat

Ezt a gyalogvezetésű gépet fűnyírásra (és a fű összegyűj-
tésére)  terveztük  és  készítettük,  alkalmazható  a  fűnyíró-
kapacitásának megfelelő  kiterjedésű  kertekben  és  egyéb 
füves területeken.
A  speciális  tartozékok  és  eszközök  alkalmazásával  a  le-
nyírt fű összegyűjtése elkerülhető, illetve “mulcsozó” hatás 

érhető el a fűnek a talajon való terítése révén.
Ez a gép az alábbiakra alkalmas:
•   fűnyírás, a fű felaprítása és a talajra terítése (mulcsozás);

Felhasználói célcsoport

Ez a gép fogyasztói, azaz nem professzionális használat-
ra készült. Ez a gép hobbikertészeti alkalmazásra készült.

Nem rendeltetésszerű használat

A  fentiektől  eltérő  bármilyen más használat  veszélyes  le-
het és személyi és/vagy tárgyi károkat okozhat. Helytelen 
használatnak minősülnek  az  alábbiak  (példaként  és  nem 
kizárólagosan):
–   személyek, gyermekek vagy állatok szállítása a gépen;
–   a gépre felszállva haladás;
–   a gép használata terhek tolására vagy vontatására;
–   a gép használata lomb vagy törmelék összegyűjtésére;
–   a gép használata sövények igazítására vagy nem pázsit 
jellegű növényzet vágására;

–   egy személynél több általi használat;
–   a vágóegység működtetése a nem füves szakaszokon.

A GÉP AZONOSÍTÓ CÍMKÉJE
ÉS ALKATRÉSZEI
(lásd az ábrákat a ii. oldalon)

1.   Zajteljesítmény szint
2.   CE minőségazonossági jelzés
3.   Gyártás éve
4.   Fűnyíró típus
5.   Gyártási szám
6.   A gyártó neve és címe
7.   Cikkszám
8.   A motor névleges teljesítménye  

és maximális üzemi sebessége
9.   Súly kg-ban

11.   Váz
12.  Motor
13.   Vágóegység
14.   Tolókar
15.  Gázkar (ha van)
16.  Motor / vágóegység fékkar
17.  Meghajtó kapcsolókar
18.  Sebességszabályozó (ha van)

Közvetlenül a gép vásárlása után írja át az azonosító szá-
mokat (3 - 4 - 5) a használati utasítás utolsó oldalán találha-
tó, erre a célra szolgáló helyre.

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

A VEZÉRLŐKÖN FELTÜNTETETT
JELZÉSEK LEÍRÁSA (ahol vannak)

21.   Lassú
22.   Gyors
23.   Szívató
24. Haladás leállítása
25. Haladás
25a. Motor leállítás 
26.   Üresjárat
27.   Motor indítás
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK - A fűnyírót körültekintően kell 
használni! E célból a gépen különböző piktogramokat he-
lyeztünk el, melyek a legfontosabb használati óvintézkedé-
sekre figyelmeztetnek. Jelentésük magyarázata az alábbi-
akban található. Javasoljuk továbbá, hogy olvassa el figyel-
mesen  a  jelen  használati  utasítás  megfelelő  fejezetében 
feltüntetett biztonsági előírásokat.
Cserélje ki a sérült vagy olvashatatlan címkéket.

41.   Figyelem: A gép használatba vétele előtt olvassa el a 
használati útmutatót.

42.   Kidobás  veszély.  A  gép  használata  során  az  idegen 
személyek  tartózkodjanak  a  munkavégzés  területén 
kívül.

43.   Vágásveszély.  Vágóegység  mozgásban.  Ne  tegye 
kezét vagy lábát a vágóegység-házba.  Bármilyen kar-
bantartási  vagy  javítási  művelet  elvégzése  előtt  csa-
tolja le a gyertyapipát és olvassa el az utasításokat!

47.  Vigyázat, meleg felületek!

 HASZNÁLATI SZABÁLYOK
A motort és az akkumulátort (ha tartozéka) illetően ol-
vassa el a vonatkozó használati útmutatókat.

MEGJEGYZÉS - A szövegben feltüntetett hivatkozá-
sok és a (iii. és azt követő oldalakon található) hozzá-
juk tartozó ábrák közötti megegyezést az egyes feje-
zetek címét megelőző szám jelöli.

1. AZ ÖSSZESZERELÉS BEFEJEZÉSE

 MEGJEGYZÉS  A gép bizonyos alkatrészei a szállításkor 
már felszerelt állapotban lehetnek.

FIGYELEM!  A gép kicsomagolását és összeszerelé-
sét szilárd, sík felületen kell végezni, továbbá elegendő 
helyet kell biztosítani a gép és a csomagolás mozgatá-
sához a megfelelő szerszámok alkalmazásával.
A csomagolóanyagok selejtezését mindig a helyi hatá-
lyos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

 1.1  A tolókar felszerelése 
Rögzítse  a  tolókar  felső  részét  (1)  az  alsó  részhez  (2)  a 
rögzítőgomb (3) és az alátét (4) segítségével.
Rögzítse  a  vezérlések  kábeleit  a  kábelrögzítők  (8)  segít-
ségével. 
Az alsó csavarok (9) meglazításával lehet a tolókar magas-
ságát beállítani. 
A rögzítőgomb (3) kilazításával el lehet fordítani oldalirány-
ba  a  tolókar  felső  részét  (1),  ezzel  megkönnyítve  a  falak 
mellett végezendő munkát.
A csavaroknak (9) és a rögzítőgombnak (3) mindig jól meg-
húzott állapotban kell lenniük munkavégzés közben.

•  Kézi indítású modellek
•  Elektromos indítású modellek
     Vezesse  az  indítózsinórt  (5)  a  vezetőbe  (6)  és  rögzítse 
az anyát (7). 

 1.2  Az akkumulátor csatlakoztatása
•  Elektromos indítású modellek
     Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét a fűnyíró fő veze-
tékrendszerének csatlakozójához.

•  Nyomógombos elektromos indítású modellek
     Kövesse  a  motor  használati  utasításában  tartalmazott 
útmutatásokat.

 1.3  Markolat/Lökhárító
Illessze  a  záródugókat  a markolat  nyílásaiba. Helyezze  a 
markolatot  a  védőrész  fölé  úgy,  hogy  a markolat  nyílásai 
a védőrész nyílásaival egybeessenek. Illessze fel az alváz 
csapszegeit alulról és rögzítse az ellenanyákkal 1. Illessze 
fel a csavaranya fedőket 2.

2. A VEZÉRLÉSEK LEÍRÁSA

 MEGJEGYZÉS   A vezérléseken levő szimbólumok jelenté-
se az előző oldalakon található.

 2.1  Gázkar vezérlő
A gázkart a kar (1) vezérli.
A kar állásait a vonatkozó tábla tünteti fel.
Egyes modellek motorja gázkar nélkül működik.

 2.2  Motor / vágóegység fékkar
A vágóegység  fékét  a  kar  (1)  vezérli, melyet  a  tolókarhoz 
kell  szorítani  az  elindításhoz  és  a  fűnyíró  működtetése 
közben. 
A motor a kar elengedésekor leáll. 

 2.3  Meghajtó kapcsolókar (ha van)
A meghajtással  rendelkező modelleknél a  fűnyíró haladá-
sakor a kar (1) a gépkezelő irányába áll.
A meghajtást járó motor mellett kell bekapcsolni. 
A fűnyírógép haladása megszakad, ha a kart (1) „N” állás-
ba helyezi. 
A vágóegység fékkar elengedésével a kar (1) automatiku-
san „N” állásba kapcsol, leállítva a haladást.

FIGYELEM!  A hajtómű károsodásának elkerülése 
érdekében ne húzza hátra a gépet, amikor a hajtómű be 
van kapcsolva.

 2.4  Vágási magasság beállítása
A nyírási magasságot az erre szolgáló karral  (1)  lehet be-
állítani. 
A  MŰVELETET  ÁLLÓ  VÁGÓEGYSÉG  MELLETT 
VÉGEZZE.

 2.5  A sebességszabályozó vezérlése (ha van)
A hajtással  felszerelt modelleknél  a  sebességszabályozó 
(ha van) lehetővé teszi a haladási sebesség szabályozását.
A szabályozás a kar (1) beállításával történik a kar mellett 
látható jelölések szerint.

 FONTOS   Egyik  sebességről  a  másikra  váltás  járó  mo-
tornál és meghajtott állapotban lehetséges.
Ne  nyúljon  a  sebességszabályozó  vezérléséhez,  amikor  a 
motor áll. Ez a művelet károsíthatja a sebességszabályozót.

 MEGJEGYZÉS   Ha a gép nem halad előre a vezérlő «
» állásában, elég a vezérlőkart « » állásra tenni és rögtön 
utána visszatenni a « » állásra.



HU - 5

3. FŰNYÍRÁS

 3.1  A motor beindítása
A  beindításhoz  kövesse  a  motor  használati  utasításában 
tartalmazott útmutatásokat.

•  Kézi indítású modellek
     Húzza  a  vágóegység  fékkart  (1)  a  tolókar  irányába  és 
rántsa meg határozott mozdulattal az indítózsinórt (2). 

•  Elektromos indítású modellek
     Húzza a vágóegység fékkart (1) a tolókar irányába és for-
dítsa el az indítókulcsot (3).

•  Nyomógombos elektromos indítású modellek
     Illessze be ütközésig a kulcsot (4) a helyére, ezután húz-
za a  vágóegység  fékkart  (1) a  tolókar  irányába, nyomja 
meg az indítógombot (5) és tartsa nyomva, míg a motor 
be nem indul.

 3.2  Fűnyírás
A gyep szebb lesz, ha a fűnyírást mindig ugyanazon a ma-
gasságon és két irányba felváltva végzi.

A „MULCHING” rendszerrel rendelkező gép a füvet lenyírja, 
felaprítja és újra szétszórja a gyepen. Nem szükséges tehát 
összegyűjteni a levágott füvet.
A  jobb  „MULCHING” eredmény elérése céljából  tartsa be 
az alábbi tanácsokat:
1.   Ne vágja a füvet túl rövidre. A füvet magasságának 1/3-a 
arányában nyírja le.

2.   Az alvázat tartsa mindig tisztán (alulról).
3.   Mindig éles vágóegységgel dolgozzon.
4.   Kerülje  a  vizes  fű  nyírását.  Ez  könnyebben  felhalmo-

zódik  az  alváz  alatt,  és  a  fűnyírás  eredménye  jelentő-
sen romlik.

Tanácsok a gyep gondozására

Minden  fűfajta  különböző  tulajdonságokkal  rendelkezik, 
ezért  más-más  gondozást  igényel.  Olvassa  el  mindig  a 
vetőmag csomagolásán található, az adott területen alkal-
mazható vágási magasságra vonatkozó útmutatást.
Vegye figyelembe, hogy a gyepet nagyrészt egy szárból és 
egy  vagy  több  levélből  álló  növények alkotják. Ha a  leve-
leket teljesen levágják, a gyep károsul és a megújulás ne-
hézkessé válhat.
Általában a következő útmutatások érvényesek:
–   a túl rövidre nyírás miatt a gyep foltossá, ritkássá válik;
–   nyáron hagyja hosszabbra a füvet, ezzel elkerülheti a ta-
laj kiszáradását;

–   ne vágja a füvet, amikor vizes, ilyenkor a vágóegység ha-
tékonysága a rátapadó fű miatt csökken, és a pázsitban 
szakadások keletkezhetnek;

–   különösen magas fű esetén először végezzen el egy el-
ső nyírást a gép legnagyobb vágómagasságával, ezután 
két-három nap múlva végezzen el egy második nyírást.

 3.3  A munka befejezése
Amikor befejezte a munkát, engedje el a fékkart (1) és csa-
tolja le a gyertyapipát (2). 

•  Elektromos indítású modellek
     Vegye ki az indítókulcsot (3).

•  Nyomógombos elektromos indítású modellek
     Nyomja meg a nyelvet (5) és vegye ki a kulcsot (4).
     VÁRJA MEG A VÁGÓEGYSÉG LEÁLLÁSÁT, mielőtt bár-
milyen beavatkozást végezne.

4. RENDSZERES KARBANTARTÁS

A fűnyírót tartsa száraz helyen.

 FONTOS   A szabályos  időközönként végzett gondos kar-
bantartás elengedhetetlen a biztonsági  szint, és a gép ere-
deti  teljesítményének hosszú  időn keresztüli megőrzése ér-
dekében.

Minden beállítási  vagy karbantartási műveletet  álló motor 
mellett, a gyertya vezetékének lekötése után kell elvégezni.

1)   Minden tisztítási, karbantartási vagy a gépen végezen-
dő beállítás előtt vegyen fel erős munkakesztyűt.

2)   Mossa le gondosan a gépet vízzel minden egyes fűnyí-
rás után;  távolítsa el az alvázban felhalmozódott  fű- és 
sármaradványokat,  így  elkerülheti,  hogy  száradásukat 
követően nehézkessé tegyék a következő elindítást.

3)  A festett alvázú modelleknél: a  váz  belső  részének 
máza idővel leválhat a lenyírt fű súroló hatásának követ-
keztében. Ez esetben minél előbb mázolja át rozsdavé-
dő festékkel, hogy megelőzze rozsda kialakulását, mely 
a fém korróziójához vezethet.

4)   Ha az alsó részhez kell hozzáférnie, döntse a gépet ki-
zárólag a motor használati útmutatójában feltüntetett ol-
dalra, az erre vonatkozó utasításokat követve; győződ-
jön meg a gép megfelelő stabilitásáról mielőtt bármilyen 
beavatkozást végezne.

5)   Kerülje, hogy a motor vagy a gép műanyag részeire ben-
zin jusson, ami károsíthatja ezeket a részeket, illetve ha 
esetleg mégis benzin került rájuk, azonnal tisztítsa le. A 
jótállás nem érvényes a műanyag részeken benzin által 
okozott sérülésekre.

6)  A gép jó működésének és hosszú élettartamának bizto-
sítása érdekében ajánlott  rendszeresen, a motor hasz-
nálati  utasításában  megadott  időközönként  cserélni  a 
motorolajat.

       Az olaj leeresztése szakszervizben végezhető, vagy az 
olaj  leszívható egy fecskendővel a betöltő nyíláson ke-
resztül. Vegye figyelembe, hogy szükséges lehet a mű-
velet többszöri elvégzésére a karter teljes kiürítéséhez.

    A gép újbóli használata előtt ellenőrizze, hogy az 
olajszint megfelelő-e.

 4.1  A vágóegység karbantartása 
A vágóegységen bármilyen beavatkozást lehetőleg a szak-
szerviz  végezze,  mely  rendelkezik  a  megfelelő  szerszá-
mokkal.

Ezen a gépen a ii. oldal táblázatában megadott kóddal je-
lölt vágóegységeket kell alkalmazni.
Mivel a gép folyamatos fejlesztés tárgyát képezi, lehetőség 
nyílik hasonló jellegű és tulajdonságú biztonságos és töké-
letes működést biztosító vágóegységre kicserélni a gyári-
lag beszereltet. 
Szerelje  vissza  a  vágóegységet  (2)  úgy,  hogy  a  kódszá-
mot a talaj felé fordítja, az ábrán látható műveletsor szerint.  

Húzza meg  a  középső  csavart  (1)  egy  nyomatékkulccsal, 
melyet az egyes vágóegység-típusokhoz ajánlott értékek-
re állított be.
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 4.2  A meghajtás beállítása
A meghajtással  rendelkező modelleknél  távolítsa el éven-
te egyszer vagy kétszer a védőrészt  (1) a csavarok  (2) ki-
csavarozásával,  és  kapcsolja  le  a  rögzítő  egységeket  (3) 
(ha van); egy kefével, vagy sűrített  levegővel tisztítsa meg 
gondosan eltávolítva a füvet, vagy más szennyeződést az 
erőátviteli  egység  és  a  szíj  környékéről.  Helyezze mindig 
vissza a védőrészt (1).

1.   Tolja előre és hátra a fűnyírót kioldott hajtómű mellett.
2.   Állítsa a tengelykapcsoló vezérlőt « » állásba és ad-

dig  tolja  a  fűnyírót,  amíg az első  kerekek be nem kap-
csolnak.

3.   Ebben  az  állásban  a  rugónak  (11)  6  mm-es  nyúlással 
kell  rendelkeznie  a  terhelés  nélküli  álláshoz  képest, 
hogy elégséges hajtómű blokkoló erőt tudjon biztosítani.

4.   Ha a  rugó nem nyúlik elégségesen, állítson a  rúdnál a 
zsinór (13) hollandi anyán.

5.   Mindenekelőtt lazítsa ki az ellenanyát (12), majd állítson 
a hollandi anyán (13).

6.   Állítsa a tengelykapcsoló vezérlőt « » állásra és ellen-
őrizze, hogy a hajtómű ki legyen kapcsolva úgy, hogy a 
fűnyírót előre és hátra tolja.

 4.3  Az AVS-sel szerelt modelleknél:  
Ellenőrizze  a  lengéscsillapítót  és  a  szigetelő  karmantyú-
kat  idényenként  kétszer  és  cserélje  ki,  ha  sérültek,  vagy 
kopottak.

 4.4  Az akkumulátor feltöltése (ha van)
•  Elektromos indítású modellek 
     A  lemerült  akkumulátor  újratöltéséhez  csatlakoztassa 
azt  az  akkumulátortöltőhöz  (1)  az  akkumulátor  karban-
tartási utasításának útmutatásait követve.

     Ne  csatlakoztassa  az  akkumulátortöltőt  közvetlenül  a 
motor sorkapcsához. A motort nem lehet beindítani úgy, 
hogy az akkumulátortöltőt használja betáplálásként, mi-
vel ebben az esetben ez utóbbi károsodhat. 

     Ha hosszabb ideig nem szándékozik a fűnyírót használ-
ni,  szakítsa meg az akkumulátornak a motor vezetékei-
hez  való  csatlakozását,  biztosítva  azonban  egy megfe-
lelő töltési szintet.

•  Nyomógombos elektromos indítású  
modellek

     Kövesse  a  motor  használati  utasításában  tartalmazott 
útmutatásokat.

 4.5   Belső részek mosása (ha van)
A fűnyíró belsejének mosásához:
–   csatlakoztassa a víztömlőt a speciális csatlakozóhoz (1);
–   állítsa a nyírási magasságot a legalacsonyabb helyzetbe;
–   tartózkodjon mindig a fűnyíró tolókarja mögött;
–   indítsa be a motort.

 4.6   A sebességszabályozó vezeték beállítása 
(ha van)

Ez a beállítás akkor szükséges, amikor a kar (1) gyakran ki-
mozdul az « » állásból.
A kar (1) « » állásában fordítsa el a vezeték beállítót (2) 
a nyíllal  jelölt  irányba annyira, amennyi szükséges ahhoz, 
hogy a kar az állásban maradjon.

 FONTOS  A beállítást kikapcsolt motor mellett kell végezni.

5. HIBAKERESÉS

Mi a tennivaló, amikor... 

A probléma oka  Megoldás

1. A benzinmotoros fűnyírógép nem működik

A motorban nincs olaj vagy 
benzin

Ellenőrizze az olaj és a 
benzin szintjét.

A gyertya és a szűrő 
állapota nem kielégítő

Tisztítsa meg vagy cserélje 
ki a szennyezett gyertyát 
és szűrőt

Az előző szezon vége óta 
nem ürítette ki a benzint a 
fűnyírógépből

Az úszó elakadt; döntse 
meg a fűnyírót a karburátor 
felőli oldalra

2. A fűnyírás nehézkes 

A vágóegység nincs 
megfelelő állapotban

Élezze meg a 
vágóegységet vagy 
cserélje ki

3. A gép rendellenesen vibrál

Sérült vagy meglazult 
részek

Állítsa le a gépet és kösse 
le a gyertya vezetékét.
Ellenőrizze, hogy 
nincsenek-e rajta 
sérülések.
Ellenőrizze, hogy 
nincsenek-e meglazult 
részek, ha szükséges, 
rögzítse.
Az ellenőrzést, cserét vagy 
javítást szakszervizzel 
végeztesse el

Bármilyen  kétség,  vagy  probléma  esetén  lépjen  kapcso-
latba  a  legközelebbi  Szervizszolgálattal  vagy  a  viszontel-
adójával.
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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:  Tosaerba con conducente a piedi / taglio erba 

a)  Tipo / Modello Base MCS 504

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 VI - 2005/88/EC  
 D. Lgs. 262/2002, ANNEX VI, proc. 1 (Italy) 
 e) Ente Certificatore:                      N°0197 – TÜV Rheinland LGA Products GmbH   
                        Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg – Germany 

•  EMCD:  2014/30/EU     
  

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 

EN ISO 5395-1:2013 
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017 

EN 55012:2007+A1:2009 
EN ISO 14982:2009

g) Livello di potenza sonora misurato 93 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 94 dB(A) 
i) Ampiezza di taglio  48 cm 

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

 o) Castelfranco V.to, 01.10.2017 R&D Director 
   Franco Bastasin 
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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 :  Tondeuse à gazon à conducteur a 
pied / coupe du gazon 
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 
i) Largeur de coupe  
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 lawn 
mower / Grass cutting 
a) Type / Base Model 
b) Month / Year of manufacture 
c) Serial number 
d) Motor: 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 
i) Range of cut 
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 Rasenmäher / 
Rasenschnitt 
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 
i) Schnittbreite 
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 grasmaaier / grasmaaier 
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 
i) Snijbreedte 
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: Cortadora de pasto con operador de 
pie / corte hierba 
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 
i) Amplitud de corte 
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: Corta-relvas para operador apeado / 
corte da relva 
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 
i) Amplitude de corte 
n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
o) Local e Data                             

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 

EK-∆ήλωση συµµόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II, 
µέρος A) 
1. Η Εταιρία
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: 
Χλοοκοπτική µηχανή µε όρθιο χειριστή / κοπή
της χλόης
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
i) Εύρος κοπής
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 çim biçme makinesi 
/ çim kesimi 
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 
i) Kesim genişliği 
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: Тревокосачка со
оператор на нозе / косење трева
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



doc_base r.11- wbh-p_0

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:  Tosaerba con conducente a piedi / taglio erba

a)  Tipo / Modello Base MC 534

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 VI - 2005/88/EC
D. Lgs. 262/2002, ANNEX VI, proc. 1 (Italy)
e) Ente Certificatore:                  N°0197 – TÜV Rheinland LGA Products GmbH  

                 Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg – Germany

•  EMCD:  2014/30/EU   

4.     Riferimento alle Norme armonizzate:

EN ISO 5395-1:2013
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017

EN 55012:2007+A1:2009
EN ISO 14982:2009

g) Livello di potenza sonora misurato 92 dB(A)
h) Livello di potenza sonora garantito 93 dB(A)
i) Ampiezza di taglio 51 cm

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

31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

o) Castelfranco V.to, 09.10.2017 R&D Director
Franco Bastasin

                                                                                                            
171514008_6

FR (Traduction de la notice originale) 

Déclaration CE de Conformité
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A)
1. La Société
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine : Tondeuse à gazon à conducteur a 
pied / coupe du gazon
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
i) Largeur de coupe 
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 lawn 
mower / Grass cutting
a) Type / Base Model
b) Month / Year of manufacture
c) Serial number
d) Motor: 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
i) Range of cut
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 Rasenmäher / 
Rasenschnitt
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
i) Schnittbreite
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 grasmaaier / grasmaaier
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
i) Snijbreedte
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: Cortadora de pasto con operador de 
pie / corte hierba
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
i) Amplitud de corte
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: Corta-relvas para operador apeado / 
corte da relva
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
i) Amplitude de corte
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: 
Χλοοκοπτική μηχανή με όρθιο χειριστή / κοπή 
της χλόης
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
i) Εύρος κοπής
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 çim biçme makinesi
/ çim kesimi
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
i) Kesim genişliği
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: Тревокосачка со 
оператор на нозе / косење трева
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



doc_base r.11- wbh-p_0 

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 gressklipper/ gressklipping 
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 
i) Klippebredde 
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 gräsklippare / gräsklippning 
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 
i) Skärbredd 
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: 
Plæneklipper betjent af gående personer / 
klipning af græsset 
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 
i) Klippebredde 
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 ruohonleikkuri/ 
ruohonleikkuu 
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 
i) Leikkuuleveys 
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: 
Sekačka se stojící obsluhou / sekačka na trávu 
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 
i) Šířka řezání 
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: Kosiarka prowadzona przez operatora 
pieszego / cięcie trawy 
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 
i) Szerokość cięcia 
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:  
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 
i) Vágási szélesség 
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:  
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
i) Амплитуда кошения
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:  
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 
i) Širina rezanja 
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: 
Kosilnica za stoječega delavca / košnja 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 
i) Obseg košnje 
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: Kosilica na guranje / Košenje trave 
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 
i) Širina košenja 
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: 
Kosačka so stojacou obsluhou / kosačka na 
trávu 
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 
i) Šírka kosenia 
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: 
Maşină de tuns iarba cu conducător pedestru / 
tăiat iarba 
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 
i) Lăţimea de tăiere 
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 valdoma vejapjovė/ žolės pjovimas 
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 
i) Pjovimo plotis 
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: Pėsčio operatoriaus valdoma vejapjovė/ 
zāles pļaušana 
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 
i) Pļaušanas platums 
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:  
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..................... 
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: Косачка с изправен водач / рязане
на трева
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
й) Широчина на косене
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: Seisva 
juhiga muruniitja / muruniitja 
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 
i) Lõikelaius 
n) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:    
o) Koht ja Kuupäev 

doc_base r.11- wbh-p_0 

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:  Tosaerba con conducente a piedi / taglio erba 

a)  Tipo / Modello Base MCS 504

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 VI - 2005/88/EC  
 D. Lgs. 262/2002, ANNEX VI, proc. 1 (Italy) 
 e) Ente Certificatore:                      N°0197 – TÜV Rheinland LGA Products GmbH   
                        Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg – Germany 

•  EMCD:  2014/30/EU     
  

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 

EN ISO 5395-1:2013 
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017 

EN 55012:2007+A1:2009 
EN ISO 14982:2009

g) Livello di potenza sonora misurato 93 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 94 dB(A) 
i) Ampiezza di taglio  48 cm 

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

 o) Castelfranco V.to, 01.10.2017 R&D Director 
   Franco Bastasin 

                                                                                                             
171514077_1 
  

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 :  Tondeuse à gazon à conducteur a 
pied / coupe du gazon 
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 
i) Largeur de coupe  
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 lawn 
mower / Grass cutting 
a) Type / Base Model 
b) Month / Year of manufacture 
c) Serial number 
d) Motor: 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 
i) Range of cut 
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 Rasenmäher / 
Rasenschnitt 
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 
i) Schnittbreite 
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 grasmaaier / grasmaaier 
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 
i) Snijbreedte 
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: Cortadora de pasto con operador de 
pie / corte hierba 
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 
i) Amplitud de corte 
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: Corta-relvas para operador apeado / 
corte da relva 
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 
i) Amplitude de corte 
n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
o) Local e Data                             

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 

EK-∆ήλωση συµµόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II, 
µέρος A) 
1. Η Εταιρία
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: 
Χλοοκοπτική µηχανή µε όρθιο χειριστή / κοπή
της χλόης
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
i) Εύρος κοπής
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 çim biçme makinesi 
/ çim kesimi 
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 
i) Kesim genişliği 
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: Тревокосачка со
оператор на нозе / косење трева
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                             

doc_base r.11- wbh-p_0 

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 gressklipper/ gressklipping 
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 
i) Klippebredde 
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 gräsklippare / gräsklippning 
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 
i) Skärbredd 
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: 
Plæneklipper betjent af gående personer / 
klipning af græsset 
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 
i) Klippebredde 
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 ruohonleikkuri/ 
ruohonleikkuu 
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 
i) Leikkuuleveys 
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: 
Sekačka se stojící obsluhou / sekačka na trávu 
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 
i) Šířka řezání 
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: Kosiarka prowadzona przez operatora 
pieszego / cięcie trawy 
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 
i) Szerokość cięcia 
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:  
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 
i) Vágási szélesség 
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:  
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
i) Амплитуда кошения
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:  
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 
i) Širina rezanja 
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: 
Kosilnica za stoječega delavca / košnja 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 
i) Obseg košnje 
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: Kosilica na guranje / Košenje trave 
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 
i) Širina košenja 
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: 
Kosačka so stojacou obsluhou / kosačka na 
trávu 
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 
i) Šírka kosenia 
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: 
Maşină de tuns iarba cu conducător pedestru / 
tăiat iarba 
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 
i) Lăţimea de tăiere 
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 valdoma vejapjovė/ žolės pjovimas 
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 
i) Pjovimo plotis 
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: Pėsčio operatoriaus valdoma vejapjovė/ 
zāles pļaušana 
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 
i) Pļaušanas platums 
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:  
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..................... 
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: Косачка с изправен водач / рязане
на трева
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
й) Широчина на косене
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: Seisva 
juhiga muruniitja / muruniitja 
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 
i) Lõikelaius 
n) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:    
o) Koht ja Kuupäev 
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E’ vietata ogni riproduzione o alterazione anche parziale non autorizzata del documento.
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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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