
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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�1� DATI TECNICI MP2 504 Series MP2 554 
Series

�2� Potenza nominale * kW 2,27 ÷ 2,80 2,58 ÷ 3,30

�3� Velocità mass. di funzionamento motore * min-1 2900 ± 100 2900 ± 100

�4� Peso macchina * kg 40 ÷ 45 42 ÷ 48

�5� Ampiezza di taglio cm 48 53

�6� Capacità del sacco di raccolta l 68 68

�7� Dimensioni:

�7a� Lunghezza cm 170 175

�7b� Larghezza cm 53 57

�7c� Altezza cm 117 117

�8� Codice dispositivo di taglio 81004415/0 81004417/0

�9�
�10�

Livello di pressione acustica (max.)
Incertezza di misura

dB(A)
dB(A)

83
1,01

84
1,56

�11�
�10�

Livello di potenza acustica misurato (max.)
Incertezza di misura

dB(A)
dB(A)

96
0,63

98
0,64

�12� Livello di potenza acustica garantito dB(A) 96 98

�13�
�10�

Livello di vibrazioni (max.) **
Incertezza di misura 

m/s2

m/s2
3,3

1,55
3,9

1,69

�13�
�10�

Livello di vibrazioni (max.)
Incertezza di misura

m/s2

m/s2
4,7

0,97 -

�14� ACCESSORI A RICHIESTA
�15�   Kit "Mulching"  

[16] OPZIONI

[17] Rimessaggio verticale, mod.
MP2 504 SK
MP2 504 SQK
MP2 504 SVK
MP2 504 SVQK

MP2 554 SK
MP2 554 SQK
MP2 554 SVK
MP2 554 SVQK

*   Per il dato specifico, fare riferimento a quanto indicato nell’etichetta di identificazione della macchina.
** con "Vibe Control System"



�1� DATI TECNICI MP2 504 
Roller Series

MP2 554 
Roller Series

�2� Potenza nominale * kW 2,51 ÷ 2,80 3,30

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

�4� Peso macchina * kg 42 ÷ 45 46 ÷ 47

�5� Ampiezza di taglio cm 48 53

�6� Capacità del sacco di raccolta l 80 80

�7� Dimensioni:

�7a� Lunghezza cm 170 175

�7b� Larghezza cm 53 57

�7c� Altezza cm 117 117

�8� Codice dispositivo di taglio 81004415/0 81004417/0

�9�
�10�

Livello di pressione acustica (max.)
Incertezza di misura

dB(A)
dB(A)

86
0,99

86
0,63

�11�
�10�

Livello di potenza acustica misurato (max.)
Incertezza di misura

dB(A)
dB(A)

96
0,62

98
0,63

�12� Livello di potenza acustica garantito dB(A) 96 98

�13�
�10�

Livello di vibrazioni (max.)
Incertezza di misura

m/s2

m/s2
2,9

1,27
4,1

1,01

�13�
�10�

Livello di vibrazioni (max.) **
Incertezza di misura 

m/s2

m/s2
5,4

1,21
8,0

2,73

�14� ACCESSORI A RICHIESTA
�15�   Kit "Mulching" - -

[16] OPZIONI
[17] Rimessaggio verticale, mod. - -

*   Per il dato specifico, fare riferimento a quanto indicato nell’etichetta di identificazione della macchina.
** con "Vibe Control System" 



[1] BG - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
[2]  Номинална мощност 
[3]  Максимална скорост на работа на 

двигателя 
[4]  Тегло на машината 
[5]  Широчина на косене сm 
[6] Вместимост на чувала за събиране на трева
[7]  Размери:
[7a]  Дължина cm
[7b] Ширина cm
[7c]  Височина cm
[8]  Код на инструмента за рязане
[9]  Ниво на звуково налягане (max.)
[10]  Несигурност на измерване
[11] Измерено ниво на акустична мощност (max.)
[12]  Гарантирано ниво на акустична 

мощност 
[13]  Ниво на вибрации (max.)
[14]  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ЗАЯВКА
[15]  Набор за "Mulching" (Раздробяване)
[16] ОПЦИИ
[17] Вертикално поставянеза 

съхранение

* специфични данни, вижте посоченото 
на идентификационния етикет на 
машината.

** с "Vibe Control System" 

[1] BS - TEHNIČKI PODACI
[2] Nazivna snaga 
[3] Maks. radna brzina motora 
[4] Težina mašine 
[5] Širina košenja cm 
[6] Kapacitet sabirne vreće
[7] Dimenzije:
[7a] Dužina cm
[7b] Širina cm
[7c] Visina cm
[8] Šifra rezne glave
[9] Razina zvučnog pritiska (max.)
[10] Mjerna nesigurnost
[11] Izmjerena razina zvučne snage (max.)
[12] Garantovana razina zvučne snage 
[13] Razina vibracija (max.)
[14] DODATNA OPREMA NA ZAHTJEV
[15] Komplet za malčiranje
[16] OPCIJE
[17] Odlaganje u vertikalnom položaju

* Za određeni podatak pogledajte podatke 
navedene na identifikacijskoj etiketi 
mašine.

** s "Vibe Control System"

[1] CS - TECHNICKÉ PARAMETRY
[2]  Jmenovitý výkon 
[3]  Maximální rychlost činnosti motoru 
[4]  Hmotnost stroje 
[5]  Šířka sečení v cm 
[6]  Kapacita sběrného koše
[7]  Rozměry:
[7a]  Délka v cm
[7b] Šířka v cm
[7c]  Výška v cm
[8]  Kód sekacího zařízení
[9]  Úroveň akustického tlaku (max.)
[10]  Nepřesnost měření
[11]  Úroveň naměřeného akustického výkonu 

(max.)
[12]  Úroveň zaručeného akustického výkonu 
[13]  Úroveň vibrací (max.)
[14]  VOLITELNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ
[15]  Sada pro Mulčování
[16] MOŽNOSTI
[17] Skladování ve svislé poloze

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

** s "Vibe Control System" 

[1] DA - TEKNISKE DATA
[2]  Nominel effekt 
[3]  Motorens maks. driftshastighed 
[4]  Maskinens vægt 
[5]  Klippebredde cm 
[6]  Størrelse på opsamlingspose
[7]  Mål:
[7a]  Længde cm
[7b] Bredde cm
[7c]  Højde cm
[8]  Skæreanordningens varenr.
[9]  Lydtryksniveau (max.)
[10]  Usikkerhed ved målingen
[11]  Lydeffektniveau målt (max.)
[12]  Garanteret lydeffektniveau 
[13]  Vibrationsniveau (max.)
[14] TILBEHØR
[15] Sæt til "Multiclip"
[16] EKSTRAUDSTYR
[17] Opbevaring i lodret position

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

** med "Vibe Control System"

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

Motors 
[4] Maschinengewicht 
[5] Schnittbreite cm 
[6] Fassungsvermögen der 

Grasfangeinrichtung
[7] Abmessungen:
[7a] Länge cm
[7b] Breite cm
[7c] Höhe cm
[8] Code Schneidwerkzeug
[9] Schalldruckpegel (max.)
[10] Messungenauigkeit
[11] Gemessener Schallleistungspegel 

(max.)
[12] Garantierter Schallleistungspegel 
[13] Vibrationspegel (max.)
[14] SONDERZUBEHÖR
[15] "Mulching"-Kit
[16] OPTIONEN
[17] Senkrechte Lagerung
* Für die genaue Angabe nehmen Sie bitte 

auf das Typenschild der Maschine 
Bezug.

** mit "Vibe Control System"

[1] EL - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
[2]  Ονομαστική ισχύς 
[3]  Μέγ. ταχύτητα λειτουργίας κινητήρα 
[4]  Βάρος μηχανήματος 
[5]  Πλάτος κοπής cm 
[6]  Χωρητικότητα του κάδου περισυλλογής
[7]  Διαστάσεις:
[7a]  Μήκος cm
[7b] Πλάτος cm
[7c]  Ύψος cm
[8]  Κωδικός συστήματος κοπής
[9]  Στάθμη ακουστικής πίεσης (max.)
[10]  Αβεβαιότητα μέτρησης
[11]  Μετρημένη στάθμη ακουστικής ισχύος 

(max.)
[12]  Στάθμη εγγυώμενης ηχητικής ισχύος 
[13]  Επίπεδο κραδασμών (max.)
[14]  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
[15]  Σετ "Mulching" (ψιλοτεμαχισμού)
[16]  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
[17]  Αποθήκευση σε κατακόρυφη θέση

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

** με "Vibe Control System"

[1] EN - TECHNICAL DATA
[2] Nominal power 
[3] Max. engine operation speed 
[4] Machine weight 
[5] Cutting width cm 
[6] Grass catcher capacity
[7] Dimensions:
[7a] Length cm
[7b] Width cm
[7c] Height cm
[8] Cutting means code
[9] Acoustic pressure level (max.)
[10] Measurement uncertainty
[11] Acoustic power level measured (max.)
[12] Acoustic power level guaranteed 
[13] Vibration level (max.)
[14] OPTIONAL ACCESSORIES
[15] Mulching kit
[16] OPTIONS
[17] Vertical storage

* Please refer to the data indicated on the 
machine’s identification plate for the 
exact figure.

** with "Vibe Control System"

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

motor 
[4]  Peso máquina 
[5]  Amplitud de corte cm 
[6] Capacidad de la bolsa de recolección
[7]  Dimensiones:
[7a]  Longitud cm
[7b] Anchura cm
[7c]  Altura cm
[8] Código dispositivo de corte
[9]  Nivel de presión acústica (max.)
[10]  Incertidumbre de medida
[11]  Nivel de potencia acústica medido 

(max.)
[12]  Nivel de potencia acústica garantizado 
[13]  Nivel de vibraciones (max.)
[14] ACCESORIOS POR ENCARGO
[15] Kit para "Mulching"
[16] OPCIONES
[17]  Almacenaje vertical

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

** con "Vibe Control System"

[1] ET - TEHNILISED ANDMED
[2] Nominaalvõimsus 
[3] Mootori töötamise maks. kiirus 
[4] Masina mass 
[5] Lõikelaius cm 
[6] Kogumiskorvi maht
[7] Mõõtmed:
[7a] Pikkus cm
[7b] Laius cm
[7c] Kõrgus cm
[8] Lõikeseadme kood
[9] Helirõhu tase (max.)
[10] Mõõtemääramatus
[11] Mõõdetud müravõimsuse tase (max.)
[12] Garanteeritud müravõimsuse tase 
[13] Vibratsioonide tase (max.)
[14] LISASEADMED TELLIMISEL
[15] "Multsimis" komplekt
[16] VALIKUD
[17]  Vertikaalne hoiulepanek

* Konkreetse info jaoks viidata masina 
identifitseerimisetiketil märgitule

** koos "Vibe Control System"



[1] FI - TEKNISET TIEDOT
[2]  Nimellisteho 
[3]  Moottorin maksimaalinen 

toimintanopeus 
[4] Laitteen paino 
[5]  Leikkuuleveys cm 
[6]  Keruusäkin tilavuus
[7]  Mitat:
[7a]  Pituus cm
[7b] Leveys cm
[7c]  Korkeus cm
[8]  Leikkuuvälineen koodi
[9]  Akustisen paineen taso (max.)
[10]  Mittausepävarmuus
[11]  Mitattu melutaso (max.)
[12] Taattu äänitehotaso 
[13]  Tärinätaso (max.)
[14] SAATAVANA OLEVAT LISÄVARUSTEET
[15]  Silppuamisvarusteet
[16] VALINNAT
[17]  Varastointi pystysuunnassa

* Määrättyä arvoa varten, viittaa laitteen 
tunnuslaatassa annettuihin tietoihin.

** kanssa "Vibe Control System"

[1] FR - CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

[2]  Puissance nominale 
[3]  Vitesse max de fonctionnement moteur 
[4]  Poids de la machine 
[5]  Largeur de coupe cm 
[6]  Capacité du bac de ramassage
[7]  Dimensions:
[7a]  Longueur cm
[7b] Largeur cm
[7c]  Hauteur cm
[8] Code organe de coupe
[9]  Niveau de pression acoustique (max.)
[10]  Incertitude de mesure
[11]  Niveau de puissance acoustique mesuré 

(max.)
[12]  Niveau de puissance acoustique garanti 
[13]  Niveau de vibrations (max.)
[14]  ÉQUIPEMENTS SUR DEMANDE
[15] Kit "Mulching"
[16] OPTIONS
[17] Entreposage vertical

* Pour la valeur spécifique, se référer à ce qui 
est indiqué sur la plaque signalétique de 
la machine.

** avec "Vibe Control System"

[1] HR - TEHNIČKI PODACI
[2] Nazivna snaga 
[3]  Maks. brzina rada motora 
[4]  Težina stroja 
[5]  Širina košnje cm 
[6]  Kapacitet košare za sakupljanje trave
[7]  Dimenzije:
[7a]  Dužina cm
[7b] Širina cm
[7c]  Visina cm
[8]  Šifra noža
[9]  Razina zvučnog tlaka (max.)
[10] Mjerna nesigurnost
[11]  Izmjerena razina zvučne snage (max.)
[12]  Zajamčena razina zvučne snage 
[13]  Razina vibracija (max.)
[14]  DODATNA OPREMA PO NARUDŽBI
[15]  Komplet za "malčiranje"
[16] OPCIJE
[17]  Okomito skladištenje

* Specifični podatak pogledajte na 
identifikacijskoj etiketi stroja.

** s "Vibe Control System"

[1] HU - MŰSZAKI ADATOK
[2]  Névleges teljesítmény 
[3]  A motor max. üzemi sebessége 
[4]  A gép tömege 
[5]  Munkaszélesség 
[6]  A gyűjtőzsák térfogata
[7]  Méretek
[7a]  Hosszúság cm
[7b] Szélesség cm
[7c]  Magasság cm
[8]  Vágóegység kódszáma
[9]  Hangnyomásszint (max.)
[10]  Mérési bizonytalanság
[11]  Mért zajteljesítmény szint (max.)
[12]  Garantált zajteljesítmény szint 
[13]  Vibrációszint (max.)
[14]  RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK
[15]  "Mulcsozó" készlet
[16] OPCIÓK
[17]  Függőleges tárolás

* A pontos adatot lásd a gép azonosító 
adattábláján.

** a "Vibe Control System"

[1] LT - TECHNINIAI DUOMENYS
[2]  Vardinė galia 
[3]  Maksimalus variklio darbo greitis 
[4]  Įrenginio svoris 
[5]  Pjovimo plotis, cm 
[6]  Surinkimo maišo talpa
[7]  Matmenys:
[7a]  Ilgis, cm
[7b] Plotis, cm
[7c]  Aukštis, cm
[8]  Pjovimo įtaiso kodas
[9]  Garso slėgio lygis (max.)
[10]  Matavimo paklaida
[11]  Išmatuotas garso galios lygis (max.)
[12]  Garantuotas garso galios lygis 
[13]  Vibracijų lygis (max.)
[14]  UŽSAKOMI PRIEDAI
[15]  Mulčiavimo rinkinys
[16] PASIRENKAMI PRIEDAI
[17]  Vertikalus sandėliavimas

* Konkretūs specifiniai duomenys yra pateikti 
įrenginio identifikavimo etiketėje.

** su "Vibe Control System"

[1] LV - TEHNISKIE DATI
[2] Nominālā jauda 
[3] Maks. dzinēja griešanās ātrums 
[4] Mašīnas svars 
[5] Pļaušanas platums (cm) 
[6] Savākšanas maisa tilpums
[7] Izmēri:
[7a] Garums (cm)
[7b] Platums (cm)
[7c] Augstums (cm)
[8] Griezējierīces kods
[9] Skaņas spiediena līmenis (max.)
[10] Mērījumu kļūda
[11] Izmērītais skaņas intensitātes līmenis 

(max.)
[12] Garantētais skaņas intensitātes līmenis 
[13] Vibrāciju līmenis (max.)
[14] PIEDERUMI PĒC PASŪTĪJUMA
[15] "Mulčēšanas" komplekts
[16]  PAPILDAPRĪKOJUMS
[17]  Glabāšana vertikālā stāvoklī

* Precīza vērtība ir norādīta mašīnas 
identifikācijas datu plāksnītē.

** ar "Vibe Control System"

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

моторот 
[4]  Тежина на машината 
[5]  Обем на косење во см 
[6]  Капацитет на вреќата за собирање
[7]  Димензии:
[7a]  Должина во см
[7b] Ширина во см
[7c]  Висина см
[8]  Код на уредот со сечивото
[9]  Ниво на акустичен притисок (max.)
[10]  Отстапување при мерење
[11]  Измерено ниво на акустична моќност 

(max.)
[12] Гарантирано ниво на акустична моќност 
[13]  Ниво на вибрации (max.)
[14]  ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА НА 

БАРАЊЕ
[15]  Комплет за "мелење"
[16]  ОПЦИИ
[17]  Вертикално складирање

* За даден податок, проверете дали 
истиот е посочен на етикетата за 
идентификација на машината.

** со "Vibe Control System"

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

van de motor 
[4] Machine gewicht 
[5] Maaibreedte cm 
[6] Vermogen van de opvangzak
[7] Afmetingen:
[7a] Lengte cm
[7b] Breedte cm
[7c] Hoogte cm
[8] Code snij-inrichting
[9] Niveau geluidsdruk (max.)
[10] Meetonzekerheid
[11] Gemeten akoestisch vermogen (max.)
[12] Gewaarborgd akoestisch vermogen   
[13] Niveau trillingen (max.)
[14] OP AANVRAAG LEVERBARE 

ACCESSOIRES
[15] Kit "Mulching"
[16] OPTIES
[17] Verticale opslag
* Voor het specifiek gegeven, verwijst 

men naar wat aangegeven is op het 
identificatielabel van de machine.

** met "Vibe Control System"

[1] NO - TEKNISKE DATA
[2]  Nominell effekt 
[3]  Motorens maks driftshastighet 
[4]  Maskinvekt 
[5]  Klippebredde cm 
[6]  Oppsamlerens volum
[7]  Mål:
[7a]  Lengde cm
[7b] Bredde cm
[7c]  Høyde cm
[8]  Artikkelnummer for klippeinnretning
[9]  Lydtrykknivå (max.)
[10]  Måleusikkerhet
[11]  Målt lydeffektnivå (max.)
[12]  Garantert lydeffektnivå 
[13]  Vibrasjonsnivå (max.)
[14] TILBEHØR PÅ FORESPØRSEL
[15] Mulching-sett
[16] EKSTRAUTSTYR
[17] Lagring i loddrett posisjon

* For spesifikk informasjon, se referansen på 
maskinens identifikasjonsetikett.

** med "Vibe Control System"



[1] PL - DANE TECHNICZNE
[2]  Moc znamionowa 
[3]  Maks. prędkość obrotowa silnika 
[4]  Ciężar maszyny 
[5]  Szerokość koszenia w cm 
[6]  Pojemność pojemnika na trawę
[7]  Wymiary:
[7a]  Długość w cm 
[7b] Szerokość w cm 
[7c]  Wysokość w cm
[8]  Kod agregatu tnącego
[9]  Poziom ciśnienia akustycznego (max.)
[10]  Błąd pomiaru
[11]  Zmierzony poziom mocy akustycznej 

(max.)
[12]  Gwarantowany poziom mocy 

akustycznej 
[13]  Poziom wibracji (max.)
[14] AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE
[15]  Zestaw do "Mulczowania"
[16] OPCJE
[17]  Przechowywanie w pozycji pionowej

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

** z "Vibe Control System"

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

motor 
[4]  Peso da máquina 
[5]  Amplitude de corte cm 
[6] Capacidade do saco de recolha
[7]  Medidas:
[7a]  Comprimento cm
[7b] Largura cm
[7c]  Altura cm
[8] Código do dispositivo de corte
[9]  Nível de pressão acústica (max.)
[10]  Incerteza de medição
[11]  Nível de potência acústica medido 

(max.)
[12]  Nível de potência acústica garantido 
[13]  Nível de vibrações (max.)
[14] ACESSÓRIOS A PEDIDO
[15] Kit "Mulching"
[16] OPÇÕES
[17]  Armazenagem vertical

* Para o dado específico, consulte a etiqueta 
de identificação da máquina.

** com "Vibe Control System"

[1] RO - DATE TEHNICE
[2] Putere nominală 
[3] Viteză max. de funcţionare a motorului 
[4] Greutatea maşinii 
[5] Lăţimea de tăiere cm 
[6] Capacitatea sacului de colectare
[7] Dimensiuni:
[7a] Lungime cm
[7b] Lăţime cm
[7c] Înălţime cm
[8] Codul dispozitivului de tăiere
[9] Nivel de presiune acustică (max.)
[10] Nesiguranţă în măsurare
[11] Nivel de putere acustică măsurat (max.)
[12] Nivel de putere acustică garantat 
[13] Nivel de vibraţii (max.)
[14] ACCESORII LA CERERE
[15] Kit de mărunţire „Mulching"
[16]  OPŢIUNI
[17]  Depozitare verticală

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

** cu "Vibe Control System"

[1] RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

[2] Номинальная мощность 
[3] Макс. скорость работы двигателя 
[4] Вес машины 
[5] Ширина скашивания в см 
[6] Вместимость контейнера для сбора травы
[7] Габариты:
[7a] Длина в см
[7b] Ширина в см
[7c] Высота в см
[8] Код режущего приспособления
[9] Уровень звукового давления (max.)
[10] Погрешность измерения
[11] Измеренный уровень звуковой 

мощности (max.)
[12] Гарантируемый уровень звуковой 

мощности 
[13] Уровень вибрации (max.)
[14] ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ
[15] Комплект "Мульчирование"
[16]  ОПЦИИ
[17]  Хранение в вертикальном 

положении
* Точное значение см. на 

идентификационном ярлыке машины.
** с "Vibe Control System"

[1] SK - TECHNICKÉ PARAMETRE
[2] Menovitý výkon 
[3] Maximálna rýchlosť motora 
[4] Hmotnosť stroja 
[5] Šírka kosenia v cm 
[6] Kapacita zberného koša
[7] Rozmery:
[7a] Dĺžka v cm
[7b] Šírka v cm
[7c] Výška v cm
[8] Kód kosiaceho zariadenia
[9] Úroveň akustického tlaku (max.)
[10] Nepresnosť merania
[11] Úroveň nameraného akustického 

výkonu (max.)
[12] Úroveň zaručeného akustického 

výkonu 
[13] Úroveň vibrácií (max.)
[14] VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
[15] Súprava na mulčovanie
[16]  MOŽNOSTI
[17]  Uskladnenie vo zvislej polohe

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

** s "Vibe Control System"

[1] SL - TEHNIČNI PODATKI
[2] Nazivna moč 
[3] Najvišja hitrost delovanja motorja 
[4] Teža stroja 
[5] Širina reza cm 
[6] Kapaciteta zbiralne košare
[7] Dimenzije:
[7a] Dolžina cm
[7b] Širina cm
[7c] Višina cm
[8] Šifra rezalne naprave
[9] Raven zvočnega tlaka (max.)
[10] Nezanesljivost meritve
[11] Izmerjena raven zvočne moči (max.)
[12] Zajamčena raven zvočne moči 
[13] Nivo vibracij (max.)
[14] DODATNA OPREMA PO NAROČILU
[15] Komplet za mulčenje
[16] OPCIJE
[17]  Shranjevanje v pokončnem položaju

*  Za specifični podatek glej identifikacijsko 
nalepko stroja.

** s "Vibe Control System"

[1] SR - TEHNIČKI PODACI
[2] Nazivna snaga 
[3] Maks. radna brzina motora 
[4] Težina mašine 
[5] Širina košenja u cm 
[6] Kapacitet vreće za skupljanje trave
[7] Dimenzije:
[7a] Dužina u cm
[7b] Širina u cm
[7c] Visina u cm
[8] Šifra rezne glave
[9] Nivo zvučnog pritiska (max.)
[10] Merna nesigurnost
[11] Izmereni nivo zvučne snage (max.)
[12] Garantovani nivo zvučne snage 
[13] Nivo vibracija (max.)
[14] DODATNI PRIBOR PO NARUDŽBINI
[15] Komplet za malčiranje
[16] OPCIJE
[17]  Odlaganje u vertikalnom položaju

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

** s "Vibe Control System"

[1] SV - TEKNISKA SPECIFIKATIONER
[2] Nominell effekt 
[3] Motorns maximala funktionshastighet 
[4] Maskinvikt 
[5] Skärbredd 
[6] Uppsamlingspåsens kapacitet
[7] Dimensioner:
[7a] Längd cm
[7b] Bredd cm
[7c] Höjd cm
[8] Skärenhetens kod
[9] Ljudtrycksnivå (max.)
[10] Tvivel med mått
[11] Uppmätt ljudeffektnivå (max.)
[12] Garanterad ljudeffektnivå. 
[13] Vibrationsnivå (max.)
[14] TILLBEHÖR PÅ BESTÄLLNING
[15] Sats för "Mulching"
[16] TILLVAL
[17]  Vertikal förvaring

*  För specifik information, se uppgifterna 
på maskinens märkplåt.
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[1] TR - TEKNİK VERİLER
[2]  Nominal güç 
[3]  Motorun maksimum çalışma hızı 
[4]  Makine ağırlığı 
[5]  Kesim genişliği, cm 
[6]  Toplama sepeti kapasitesi
[7]  Ebatlar:
[7a]  Uzunluk, cm
[7b] Genişlik, cm
[7c]  Yükseklik, cm
[8]  Kesim düzeni kodu
[9]  Ses basınç seviyesi (max.)
[10]  Ölçü belirsizliği
[11]  Ölçülen ses gücü seviyesi (max.)
[12]  Garanti edilen ses gücü seviyesi 
[13]  Titreşim seviyesi (max.)
[14]  TALEP  ÜZERİNE  TEDARİK  EDİLEN 

AKSESUARLAR
[15]  "Malçlama" kiti
[16] SEÇENEKLER
[17]  Dikey saklama

*  Spesifik  değer  için,  makine  belirleme 
etiketinde belirtilenleri referans alın

** ile"Vibe Control System"



HU - 1

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

TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 1.1 HOGYAN KELL A HASZNÁLATI 
UTASÍTÁST ÉRTELMEZNI

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

MEGJEGYZÉS VAGY FONTOS  az előző részekben 
feltüntetettekre vonatkozó pontosításokat vagy 
egyéb információt tartalmaz a gép megrongálódása 
és károk okozása elkerülése céljából.

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

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

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

 1.2 HIVATKOZÁSOK

 1.2.1 Ábrák

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

 1.2.2 Címek

A használati utasítás fejezetekre és szakaszokra 
oszlik. A “2.1. Betanítás” c. szakasz a “2.
Biztonsági előírások” c. fejezet alcíme. A címekre vagy 
szakaszokra való hivatkozásokat a számozott szak. illetve 
fej. rövidítések jelölik. Például: “2. fej.” vagy “ 2.1. szak.”.

2. BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

 2.1 BETANÍTÁS

	 Ismerje	meg	a	kezelőszerveket,	és	sajátítsa	el	e	
gép	kezelését.	Tanulja	meg	a	motor	gyors	leállítását.	
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A	figyelmeztetések	és	az	utasítások	be	nem	tartása	
tűzesethez	és/vagy	súlyos	sérülésekhez	vezethet.
• Tilos gyermekekre bízni a gép használatát, illetve olyan 
személyre, aki nem ismeri a gép kezelésére vonatkozó 
útmutatásokat. A helyi törvények szabályozhatják 
a gép használatához előírt minimális életkort.

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

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

• Ha harmadik személynek átadja vagy kölcsönadja 
a gépet, győződjön meg arról, hogy az elolvasta a 
jelen használati utasításba foglalt tudnivalókat.

 2.2 ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

Egyéni védőfelszerelések
• Viseljen megfelelő ruházatot, erős, csúszásgátló cipőt 
és hosszúnadrágot. Ne működtesse a gépet mezítláb 
vagy nyitott szandálban. Viseljen hallásvédő fülvédőt.

• A hallásvédő eszközök viselete csökkentheti a 
figyelmeztető jelek (kiáltások vagy riasztások) 
érzékelését. Különösen figyeljen arra, hogy 
mi történik a munkaterület környékén.

• Viseljen védőkesztyűt az összes olyan helyzetben, 
mikor a keze veszélynek van kitéve!

• Ne viseljen sálat, köpenyt, nyakláncot, karkötőt, olyan 
ruházatot, melyen nyakkendő, lobogó részek, szalagok 
vannak, illetve vagy bármilyen lelógó vagy széles 
kellékeket, melyek beakadhatnak a gépbe, vagy a 
munkavégzés helyén lévő egyéb tárgyakba, anyagokba.

• Ha hosszú a haja, kösse megfelelően össze.
Munkaterület / Gép
• Vizsgálja át gondosan a munkavégzés területét 
és távolítson el minden olyan tárgyat, melyet 
a gép kidobhat, vagy amelyek sérüléseket 
okozhatnak a vágóegységen/forgó egységeken 
(kövek, gallyak, vashuzalok, csontok, stb.).

Robbanómotorok: üzemanyag

 VESZÉLY!  Az üzemanyag tűzveszélyes.
• Az üzemanyagot erre a célra előírt 
tartályokban kell tárolni biztonságos helyen, 
hőforrásoktól vagy nyílt lángoktól távol.

• Távolítsa el a tartályokról a fűmaradványt, 
leveleket és a felesleges kenőanyagot.

• Ne hagyja a tartályokat gyermekek által elérhető helyen.
• Ne dohányozzon az üzemanyag feltöltése vagy 
utántöltése alatt, illetve az üzemanyaggal 
való tevékenységek során.

• Az üzemanyagot tölcsér segítségével 
töltse be, kizárólag a szabadban.

• Ne lélegezze be az üzemanyag gőzeit.
• Járó, vagy meleg motornál ne nyissa ki a 
tanksapkát és ne töltsön be üzemanyagot.

• Lassan nyissa ki tanksapkát és hagyja, hogy a 
belső nyomás fokozatosan kerüljön kieresztésre.

• Ne közelítsen lángot a tartály nyílásához 
a tartalmának ellenőrzése céljából.

• Ha az üzemanyag kifolyt, ne indítsa el a motort, hanem 
távolítsa 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 gőze szét nem oszlott.

• A gépre vagy a földre került minden üzemanyag-
nyomot távolítson azonnal el.

• Tankolás után a tanksapkát és az üzemanyag-
tartály dugóját gondosan csavarja vissza 
a helyére és alaposan húzza meg.

• Ne indítsa el a gépet azon a helyen, ahol az üzemanyag 
utántöltését végezte; a motor indítását az üzemanyag 
töltés helyétől legalább 3 méteres távolságra végezze.

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

 2.3 HASZNÁLAT KÖZBEN

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

• A gép beindítása során ne irányítsa a kipufogót, 
tehát a kipufogógázt gyúlékony anyagok felé.

• Kerülje a gép használatát robbanásveszélynek kitett 
helyeken, gyúlékony folyadékok, gáz vagy por jelenléte 
esetén. Az elektromos szerszámok szikrákat képeznek, 
melyek lángra lobbanthatják a port vagy a gőzöket.

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

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

• Kerülje a vizes fűben, esőben, viharveszélyben történő 
munkavégzést, főleg villámcsapás veszélye esetén.

• Különösen ügyeljen, ha a talaj egyenetlen (buckás, 
gödrös), valamint lejtőn és emelkedőn, figyeljen a 
rejtett veszélyekre  és az esetleges akadályokra, 
amelyek korlátozhatják a látási viszonyokat.

• Különösen ügyeljen, amikor árokpart, szakadék vagy 
vízpart közelében dolgozik. A gép felborulhat, ha az 
egyik kerék túlhalad a parton, vagy ha a part beszakad.

• A munka során mindig a lejtőre/emelkedőre 
merőlegesen kell haladni, és sohasem 
azzal párhuzamosan. Különösen ügyeljen 
irányváltoztatáskor, és figyeljen a támaszpontra, 
ügyeljen arra, hogy a kerekek ne ütközzenek 
akadálynak (kavicsok, faágak, gyökerek, stb.), 
melyek miatt a gép oldalirányban elcsúszhatna, 
vagy a vezető elveszíthetné a gép feletti uralmát.

• Amikor a gépet közút mellett használja, 
ügyeljen a járműforgalomra.

• A tűzveszély elkerülése érdekében ne hagyja 
a meleg motorú gépet levelek között, a száraz 
fűben vagy más gyúlékony anyag közelében.

A helyes viselkedésre vonatkozó figyelmeztetések
• Legyen óvatos, amikor hátramenetben halad. 
Nézzen hátra és győződjön meg az akadályok 
hiányáról a hátramenet előtt és közben.
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• Soha ne fusson, hanem gyalogoljon.
• Kerülje, hogy a fűnyíró húzza magával.
• Tartsa mindig távol a kezét és a lábát a vágóegységtől 
az elindításkor és a gép használata során egyaránt.

• Figyelem: a vágóelem a kikapcsolása után vagy a motor 
kikapcsolása után is tovább forog néhány másodpercig.

• Tartózkodjon mindig távol a kidobónyílástól.
• Ne érjen a motornak a használat során felforrósodó 
részeihez. Égési sérülés veszélye.

	 Abban	az	esetben,	ha	a	munka	során	géphiba	
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	egészségügyi	intézményhez	a	szükséges	
ellátásért.	Távolítsa	el	gondosan	az	esetleges	tör-
melékeket,	melyek	jelenléte	károkat,	személyek	vagy	
állatok	sérülését	okozhatja.

Használati korlátozások
• Soha ne használja a gépet, ha a védőrészek 
(gyűjtőzsák, oldalsó kidobás védőrész, hátsó 
kidobás védőrész) sérültek, hiányoznak vagy 
nincsenek megfelelően felszerelve.

• Ne használja a gépet, ha a tartozékok/szerszámok 
nincsenek felszerelve az előírt helyre.

• Ne kapcsolja ki, iktassa ki, távolítsa el vagy módosítsa a 
gépen levő biztonsági rendszereket/mikrokapcsolókat.

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

• Ne vesse alá a gépet túlzott terhelésnek és ne 
használjon kis gépet nehéz munkák végrehajtásához; 
a megfelelő gép használata csökkenti a lehetséges 
veszélyeket, és javítja a munka minőségét.

 2.4 KARBANTARTÁS, TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A gép biztonságának és teljesítményszintjének 
érdekében végezze el a gép rendszeres karbantartását 
és gondoskodjon megfelelő tárolásáról.
Karbantartás
• Soha ne használja a gépet kopott vagy sérült 
alkatrészekkel. A meghibásodott vagy sérült 
alkatrészeket ne javítsa, hanem cserélje ki.

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

• A gép beállítási műveletei során ügyeljen 
arra, hogy az ujjai ne szoruljanak be a forgó 
vágóegység és a gép rögzített részei közé.

	 A	jelen	útmutatóban	megadott	zajszint-	és	vi-
brációértékek	a	gép	legnagyobb	használati	értékei.	A	
nem	egyensúlyban	levő	vágóelem,	a	túl	gyors	mozgás,	
a	karbantartás	elhanyagolása	jelentősen	befolyásolja	a	
zajkibocsátást	és	a	vibrálást.	Ezért	szükséges	biztosíta-
ni	azokat	a	megelőző	intézkedéseket,	melyek	révén	
megszüntethetők	a	magas	zajszint	és	a	vibrálás	okozta	
lehetséges	károsodások;	valamint	gondoskodni	kell	a	
gép	karbantartásáról,	fülvédőt	kell	viselni	és	a	munka	
során	szüneteket	kell	tartani.

Tárolás
• A gépet ne raktározza üzemanyaggal teli tartállyal 
olyan zárt helyen, ahol az üzemanyag gőze láng, 
szikra vagy erős hőforrás közelében begyulladhatna.

• A tűzveszély csökkentése céljából ne 
hagyja a munka melléktermékeit tartalmazó 
tárolóedényeket a helyiségben.

 2.5 KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezet védelmét a gép használata során elsődleges 
fontossági szempontként kell figyelembe venni, mivel ez 
a békés egymás mellett élés és környezetünk érdeke.
• Ne zavarjon másokat a szomszédságában. A gépet csak 
elfogadható napszakokban használja (ne használja 
kora reggel vagy késő este, amikor másokat zavarhat).

• Szigorúan tartsa be a helyi előírásokat a 
csomagolóanyagok, használt alkatrészek vagy bármi 
egyéb, környezetszennyező elem selejtezésére 
vonatkozóan; ezeket a hulladékokat ne helyezze a 
háztartási hulladékba, hanem szelektív hulladékkezelés 
keretében szállítsa a megfelelő gyűjtőtelepekre, 
ahol gondoskodnak azok újrahasznosításáról.

• Szigorúan kövesse a helyi előírásokat a levágott 
növényzet megsemmisítését illetően.

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

3. ISMERKEDJEN MEG A GÉPPEL!

 3.1 A GÉP LEÍRÁSA ÉS RENDELTETÉSSZERŰ 
HASZNÁLATA

Ez a gép 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 biztonságos távolságra elhelyezkedve vezetheti 
a gépet és működtetheti a fő vezérléseket.
Ha a kezelő eltávolodik a géptől, a motor és a forgó 
vágóegység néhány másodpercen belül leáll.

 3.1.1 Rendeltetésszerű használat

Ezt a gyalogvezetésű gépet fűnyírásra (és a 
fű összegyűjtésére) terveztük és készítettük, 
alkalmazható a fűnyíró-kapacitásának megfelelő 
kiterjedésű kertekben és egyéb füves területeken.
Általánosan ez a gép alkalmas az alábbiakra:
1. Fűnyírás és a fű összegyűjtése a gyűjtőzsákba.
2. Fűnyírás és a fű ürítése a talajra a gép hátsó oldalán.
3. Fűnyírás és a fű ürítése a talajra a gép 

oldalán (az erre tervezett gépeknél).
4. Fűnyírás, a fű felaprítása és a talajra terítése 

(mulcsozás - az erre tervezett gépeknél).
A gyártó által eredeti felszerelésként vagy külön 
rendelhető tartozékként előírt speciális tartozékok 
révén a gép különféle munkamódozatok szerint 
üzemeltethető, ezeket a jelen használati utasítás vagy 
az egyes tartozékok használati útmutatója írja le.
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 3.1.2 Nem rendeltetésszerű használat

A fentiektől eltérő bármilyen más használat veszélyes 
lehet és személyi és/vagy tárgyi károkat okozhat.
Helytelen használatnak minősülnek az alábbiak 
(példaként és nem kizárólagosan):
• Más személyek, gyermekek vagy állatok 
szállítása a gépen, mivel azok leeshetnek 
és súlyosan megsérülhetnek, illetve 
veszélyeztetik a vezetés biztonságát.

• A gépen utazni.
• A géppel egyéb terhet vontatni vagy tolni.
• A vágóegység működtetése a nem füves szakaszokon.
• A gép használata lomb vagy törmelék összegyűjtésére.
• A gép használata sövények igazítására vagy 
nem pázsit jellegű növényzet vágására.

• Egy személynél többen alkalmazzák a gépet.

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

 3.1.3 Felhasználói célcsoport

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

FONTOS  A gépet a kezelő egyedül használja!

 3.2 BIZTONSÁGI JELZÉSEK

A gépen különféle szimbólumok láthatók (ábra2.0). 
Funkciójuk az, hogy felhívják a gépkezelő figyelmét 
a gép körültekintő és óvatos használatára.
A szimbólumok jelentése:

Figyelem. Olvassa el az utasításokat 
gép használata előtt!

Figyelmeztetés! Ne tegye kezét vagy 
lábát a vágóegység házába. Bármilyen 
karbantartási vagy javítási művelet 
elvégzése előtt csatolja le a gyertyapipát 
és olvassa el az utasításokat!
Veszély! Kidobott tárgyak 
veszélye. A gép használata során 
az idegen személyek tartózkodjanak 
a munkavégzés területén kívül.
Veszély! Vágásveszély. Vágóegység 
mozgásban.  Ne tegye kezét vagy 
lábát a vágóegység házába.

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

 3.3 AZONOSÍTÓ CÍMKE

Az azonosító címke az alábbi adatokat 
tartalmazza (ábra1.0).
1. Zajteljesítmény szint.

2. CE minőségazonossági jelzés.
3. Gyártás éve.
4. Gép típusa.
5. Gyártási szám.
6. A gyártó neve és címe.
7. Cikkszám.
8. A motor névleges teljesítménye és 

maximális üzemi sebessége.
9. Súly kg-ban.
Másolja át a belső borítólapon látható gépazonosító 
címke megfelelő helyére az azonosító adatokat.

FONTOS  A felhatalmazott márkaszervizzel 
való kapcsolatfelvételkor adja meg mindig a 
címkén látható termékazonosító adatokat!

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

 3.4 A FŐ ALKATRÉSZEK

A gép az alábbi fő alkatrészekből áll, amelyek 
a következő funkciókat látják el (ábra1.0):

A. Váz: a forgó vágóegységet magába foglaló ház.
B. Motor: biztosítja a vágóegység és 

a kerekek hajtását (ha van).
C. Vágóegység: a fűnyírásra szolgáló elem.
D. Hátsó kidobás védőrész: ez a biztonsági 

védőszerkezet megakadályozza, 
hogy a vágóegység által esetlegesen 
összegyűjtött tárgyakat a gép kidobja.

E. Hátsó kidobás deflektor (ha van): a lenyírt 
fű hátsó kidobási funkcióján túl biztonsági 
szerepet is játszik, mivel megakadályozza, 
hogy a vágóegység által esetlegesen 
összegyűjtött tárgyakat a gép kidobja.

F. Oldalsó kidobás védőrész (ha van): ez a 
biztonsági védőszerkezet megakadályozza, 
hogy a vágóegység által esetlegesen 
összegyűjtött tárgyakat a gép kidobja.

G. Oldalsó kidobás deflektor (ha van): a lenyírt 
fű oldalsó kidobási funkcióján túl biztonsági 
szerepet is játszik, mivel megakadályozza, 
hogy a vágóegység által esetlegesen 
összegyűjtött tárgyakat a gép kidobja.

H. Gyűjtőzsák: a lenyírt fű összegyűjtésén 
túl biztonsági szerepet is játszik, mivel 
megakadályozza, hogy a vágóegység által 
esetlegesen összegyűjtött tárgyakat a gép kidobja.

I. Tolókar: ez a kezelői állás. A hosszúsága 
meghatározza a munkavégzés közben a kezelő 
biztonsági távolságát a forgó vágóegységtől.

J. Motor / vágóegység fékkar: ez a kar 
beindítja/leállítja a motort és egyidejűleg 
be- és kikapcsolja a vágóegységet.

K. Meghajtó kapcsolókar: ez a kar kapcsolja a 
kerekek hajtását, ezzel a gép előrehaladását.
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4. ÖSSZESZERELÉS

	 A	betartandó	biztonsági	előírásokat	a	2.	fejezet	
tartalmazza.	Szigorúan	tartsa	be	az	előírásokat	a	súlyos	
kockázatok	vagy	veszélyek	elkerülése	érdekében.
Tárolási és szállítási okok miatt a gép néhány 
elemét nem szereltük fel közvetlenül a gyárban. 
Ezeket a csomagolóanyag eltávolítása után kell 
felszerelnie, a következő utasításokat követve.

	 A	gép	kicsomagolását	és	összeszerelését	szilárd,	
sík	felületen	kell	végezni,	továbbá	elegendő	helyet	kell	
biztosítani	a	gép	és	a	csomagolás	mozgatásához	a	
megfelelő	szerszámok	alkalmazásával.	Ne	használja	a	
gépet,	amíg	nem	végezte	el	az	"ÖSSZESZERELÉS"	c.	
szakaszban	leírt	műveleteket.

 4.1 ALKATRÉSZEK AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ

A csomagolásban találhatók az 
összeszereléshez szükséges alkatrészek.

 4.1.1 Kicsomagolás

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

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

3. Vegye ki a dobozból az összes 
felszerelendő alkatrészt.

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

érvényes helyi előírások betartásával.

 4.2 A ZSÁK FELSZERELÉSE

A zsákot már összeszerelve szállítjuk.
Ellenőrizze, hogy az alkatrészek megfelelően össze 
vannak-e szerelve (ábra3.A)  ( „I”-„II” típus).

 4.3 A TOLÓKAR FELSZERELÉSE

Nyissa ki óvatosan a tolókart a munkaállásba (ábra4.A).

Illessze az indítózsinórt az alsó és felső 
spirálba és rögzítse az anyát (ábra4.B).

5. VEZÉRLÉSEK

 5.1 KÉZI INDÍTÓ MARKOLAT

A motor kézi indításához (ábra5.A).

 5.2 NYOMÓGOMBOS ELEKTROMOS 
INDÍTÓ VEZÉRLÉS

A motor elektromos indításához (ábra5.B).

 5.3 GÁZKAR

A motor fordulatszámát szabályozza (ábra6.A).
Az adatlapon megjelölt állások a 
következőknek felelnek meg:

1. Teljes fordulatszám. Mindig ezt 
használja a gép üzemeltetése során.

2. Alapjárat.  Az állás alatt használatos, 
amikor a motor elég meleg.

3. A hidegindító be van kapcsolva. A 
motor hidegindításához használatos.

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

 5.4 A SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ VEZÉRLÉSE

A sebességszabályozó lehetővé teszi a haladási 
sebesség szabályozását (ábra7.A).
Az adatlapon megjelölt állások a 
következőknek felelnek meg:

1. Maximális sebesség

2. Minimális sebesség

FONTOS  Egyik sebességről a másikra váltás 
beindított motornál 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 « » állásba 
tenni és rögtön utána visszatenni a « » állásba.
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 5.5 MOTOR / VÁGÓEGYSÉG FÉKKAR

Ez a kar beindítja/leállítja a motort és egyidejűleg 
be- és kikapcsolja a vágóegységet (ábra8.A).

 5.6 MEGHAJTÓ KAPCSOLÓKAR

Kapcsolja a kerekek hajtását és 
ezzel a gép előre haladását.

1. Hajtás bekapcsolva. A fűnyíró haladása a 
karnak a tolókar felé húzásával vezérelhető 
(ábra8.B). A fűnyírógép haladása a 
kar kiengedésekor megszakad.

FONTOS  A motort mindig kikapcsolt 
meghajtás mellett kell beindítani.

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

 5.7 A VÁGÁSI MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA

Az alváz leengedésével vagy felemelésével 
állítható a fűnyírás magassága.

	 A	műveletet	álló	vágóegység	mellett	végezze.
• "I" típusú beállítás
A nyírási magasság beállításához nyomja meg a gombot 
(ábra9.A) és emelje fel vagy engedje le az alvázat 
a markolatnál (ábra9.B) fogva a kívánt állásba.

• "II" típusú beállítás
A nyírási magasságot a karral kell beállítani (ábra9.C), 
amely felemeli vagy leengedi az alvázat a kívánt állásba.

6. A GÉP HASZNÁLATA

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

FONTOS  A motorra és az akkumulátorra 
(ha van) vonatkozó utasításokhoz a rájuk 
vonatkozó használati utasítást vegye alapul.

 6.1 ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

A munka megkezdése előtt el kell végeznie egy 
sor ellenőrzést és műveletet, hogy a munka 
eredményes és teljesen biztonságos legyen.
Helyezze a gépet vízszintes helyzetbe és 
gondoskodjon arról, hogy stabilan álljon a talajon.

 6.1.1 Olaj- és benzinutántöltés

FONTOS  A gépet motorolaj és 
üzemanyag nélkül szállítjuk le.
A gép első használata előtt töltse fel üzemanyaggal és 
olajjal a használati utasítás 7.2/7.3. szakaszaiba foglalt 
módon, az elővigyázatossági intézkedések betartásával.

Minden használat előtt
A használati utasítás 7.2/7.3. szakaszai szerint ellenőrizze, 
hogy van-e üzemanyag és megfelelő-e az olajszint.

 6.1.2 A gép előkészítése a munkavégzéshez

MEGJEGYZÉS  Ezzel a fűnyíróval a pázsit 
nyírása többféle módon végezhető, ezért a 
munka megkezdése előtt a kívánt nyírási módnak 
megfelelően kell előkészíteni a gépet.

a. A gép előkészítése a fűnyíráshoz és a 
fű gyűjtőzsákba való begyűjtéséhez:

• “I” típus
1. Az oldalsó kidobással felszerelt típusoknál: 

ellenőrizze, hogy az oldalsó kidobás 
védőrész (ábra10.A) le legyen engedve és 
a biztonsági kar (ábra10.B) rögzítse.

2. Akassza a helyére a gyűjtőzsákot (ábra10.C) az 
ábra szerint. Helyezze az oldalsó peckeket a tolókar 
alján levő vezetőelemekbe (ábra10.D) és tolja a 
zsákot előre, a hangos kattanásig (ábra10.E).

• “II” típus
1. Emelje fel a hátsó kidobás védőrészt 

(ábra11.A) és akassza a helyére a gyűjtőzsákot, 
helyezze az oldalsó peckeket a tolókar 
alján levő vezetőelemekbe (ábra11.B).

b. A gép előkészítése a fűnyíráshoz és 
a fű hátsó kidobásához a talajra:

• “I” típus
1. Vegye le a gyűjtőzsákot.
2. Emelje fel a hátsó kidobás védőrészt (ábra12.A) 

és akassza a hátsó kidobás deflektort (ábra12.B) 
a furatokba, ellenőrizze, hogy stabil-e.

3. Az oldalsó kidobással felszerelt típusoknál: 
ellenőrizze, hogy az oldalsó kidobás 
védőrész (ábra12.C) le legyen engedve és 
a biztonsági kar (ábra12.D) rögzítse.

A hátsó kidobás deflektor levételéhez:
1. Emelje fel a hátsó kidobás védőrészt (ábra12.A).
2. Emelje fel a hátsó kidobás deflektort a 

furatokból kiszabadítva (ábra12.B).

• “II” típus
1. Távolítsa el a gyűjtőzsákot és ellenőrizze, 

hogy a hátsó kidobás védőrész (ábra13.A) 
stabilan leeresztett állásban maradjon.

c. A gép előkészítése a fűnyíráshoz és a 
fű aprításához („mulcsozó” funkció):

1. Emelje fel a hátsó kidobás védőrészt 
(ábra14.A) és helyezze a deflektor dugót 
(ábra14.B) a kidobónyílásba.

2. Az oldalsó kidobással felszerelt típusoknál: 
ellenőrizze, hogy az oldalsó kidobás 
védőrész (ábra12.C) le legyen engedve és 
a biztonsági kar (ábra12.D) rögzítse.

A deflektor dugó eltávolítása:
1. Emelje fel a hátsó kidobás védőrészt (ábra14.A).
2. Húzza ki a deflektor dugót (ábra14.B).
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d. A gép előkészítése a fűnyíráshoz és a 
fű oldalsó kidobásához a talajra:

1. Emelje fel a hátsó kidobás védőrészt 
(ábra15.A) és helyezze a deflektor dugót 
(ábra15.B) a kidobónyílásba.

2. Tolja be kissé a biztonsági kart (ábra15.C) és 
emelje fel az oldalsó kidobás védőrészt (ábra15.D).

3. Illessze be az oldalsó kidobás deflektort (ábra15.E).
4. Zárja vissza az oldalsó kidobás védőrészt 

(ábra15.D) úgy, hogy az oldalsó kidobás 
deflektor (ábra15.E) rögzüljön.

Az oldalsó kidobás deflektor levételéhez:

5. Tolja be kissé a biztonsági kart (ábra15.C) és 
emelje fel az oldalsó kidobás védőrészt (ábra15.D).

6. Oldja ki az oldalsó kidobás deflektort (ábra15.E).

A deflektor dugó eltávolítása:
1. Emelje fel a hátsó kidobás védőrészt (ábra15.A).
2. Húzza ki a deflektor dugót (ábra15.B).

 6.1.3 A vágási magasság beállítása

Állítsa be a vágási magasságot az 5.7. szakasz szerint.

 6.1.4 A tolókar magasságának a beállítása

	 A	műveletet	álló	vágóegység	mellett	végezze.
A tolókar magassága 3 helyzetbe állítható, amelyet 
a tolókar alján található jelzés mutat (ábra16.A).
A tolókar magasságának megváltoztatásához húzza 
meg mindkét kart a tolókar két oldalán (ábra16.B) 
( I”-„II” típus) és tartsa ebben az állásban.
Állítsa be óvatosan a tolókart a kívánt 
magasságba és engedje el a két kart.
A tolókar munkaállásból összecsukható zárt állásba.

 6.2 BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSEK

Végezze el az alábbi biztonsági ellenőrzéseket 
és bizonyosodjon meg arról, hogy az eredmények 
megegyeznek a táblázatba foglaltakkal.

	 A	használat	előtt	mindig	végezze	el	a	biztonsági	
ellenőrzéseket.

 6.2.1 Általános biztonsági ellenőrzés

Tárgy Eredmény

Markolatok Tiszta, száraz.

Tolókar Megfelelően és szilárdan 
rögzül a géphez.

Vágóegység Tiszta, nem károsodott 
vagy kopott.

Hátsó kidobás 
védőrész, gyűjtőzsák

Épek. Nincs károsodás. 
Helyesen vannak 
felszerelve.

Oldalsó kidobás védőrész, 
oldalsó kidobás deflektor

Épek. Nincs károsodás. 
Helyesen vannak 
felszerelve.

Motor / vágóegység fékkar A karnak szabadon 
kell mozognia és nem 
erőltetetten, továbbá 
kiengedését követően 
automatikusan és 
gyorsan kell a semleges 
helyzetbe visszatérnie.

Indítózsinór A zsinór legyen ép.

A gépen és a 
vágóegységen levő 
csavarok/anyák

Jól meg vannak 
húzva (nem lazák).

Elektromos kábelek 
és gyertya kábel

Ép, nem hoz létre szikrát

Gyertyapipa Ép, megfelelően fel van 
szerelve a gyertyára.

Gép Károsodásra vagy kopásra 
utaló jelekről mentes.

 6.2.2 A gép működési próbája

Tennivaló Eredmény

1. Indítsa be a gépet 
( 6.3. szak.).

2. Engedje el a motor / 
vágóegység fékkart.

1. A vágóegységnek 
forognia kell.

2. A karoknak 
automatikusan és 
gyorsan vissza 
kell állniuk az 
alapállásba, és a 
motornak, valamint 
a vágóegységnek 
le kell állnia néhány 
másodpercen belül.

1. Indítsa be a gépet 
( 6.3. szak.).

2. Kapcsolja a 
meghajtáskart.

3. Engedje el a 
meghajtáskart.

2. A kerekek előre 
mozgatják a gépet.

4. A kerekek leállnak és 
a gép nem halad előre.

Próbavezetés Nincs rendellenes vibrálás.
Nincs rendellenes zaj.

	 Ha	a	táblázatokba	foglaltaktól	bármiben	eltérő	
eredményt	észlel,	ne	használja	a	gépet!	Forduljon	a	
szervizhez	és	végeztesse	el	a	megfelelő	ellenőrzéseket	
és	javításokat.



HU - 8

 6.3 INDÍTÁS

MEGJEGYZÉS  A beindítást sík, és akadályoktól, 
valamint magas fűtől mentes felületen végezze.

 6.3.1 Kézi indítású markolattal 
felszerelt modellek

1. Hidegindítás esetén : állítsa a gázkart beiktatott 
“Choke” pozícióba (ábra6.A) (ha van).

2. Húzza  a motor / vágóegység fékkart 
a tolókar felé (ábra17.A).

MEGJEGYZÉS  Az indító/leállító kart behúzva kell 
tartani a motor leállásának elkerülése érdekében.

3. Fogja meg az indító markolatot és indítsa 
el a motort az indítózsinór határozott 
meghúzásával (ábra17.B).

4. A bekapcsolás után állítsa a gázkart 
a teljes fordulatszámra (ha van).

MEGJEGYZÉS  Ha már meleg motorral használja 
a hidegindítót, a gyertya szennyeződhet és a 
motor rendellenes működését okozhatja.

 6.3.2 Nyomógombos elektromos indító 
vezérléssel felszerelt modellek

1. Helyezze be a tartozék akkumulátort 
a motoron levő rekeszbe (ábra18.A). 
(kövesse a motor használati utasításában 
tartalmazott útmutatásokat).

2. Illessze be ütközésig a kulcsot (ha van) (ábra18.B).
3. Húzza  a motor / vágóegység fékkart 

a tolókar felé (ábra17.A).

MEGJEGYZÉS  Az indító/leállító kart behúzva kell 
tartani a motor leállásának elkerülése érdekében.

4. Nyomja meg az indítógombot  és tartsa 
nyomva, míg a motor be nem indul.
 (ábra18.D).

 6.4 MUNKAVÉGZÉS

FONTOS  Munkavégzés közben tartsa be 
mindig a vágóegységtől a markolat hossza 
által megadott biztonsági távolságot.

 6.4.1 Fűnyírás

1. Kezdje el a füves területen haladva a nyírást.

2. Szabályozza a haladási  sebességet és a fűnyírás 
magasságát (5.7. szakasz) a pázsit jellegének (a 
fű magassága, sűrűsége és nedvessége szerint) 
és a lenyírt fű mennyiségének megfelelően.

3. A gyep szebb lesz, ha a fűnyírást mindig ugyanazon a 
magasságon és két irányba felváltva végzi (ábra20.0).

A „mulcsozó" funkció vagy a fű 
hátsó kidobása esetében:
• Kerülje túl nagy mennyiségű fű egyszerre történő 
eltávolítását. Soha ne vágjon le egy menetben a fű 
magasságának egyharmadánál többet (ábra19.0).

• Mindig tartsa tisztán az alvázat (7.4.2. szak.).
Oldalsó kidobás esetében: a fűnyírás során ajánlott 
olyan útvonalon haladni, melyen elkerülhető a már 
levágott fűnek a még vágásra váró gyepre való kidobása.

 6.4.2 Tanácsok a szép pázsit fenntartásához

• Amennyiben szép, zöld és puha pázsitot szeretne, 
azt rendszeresen kell nyírnia. A pázsit többféle típusú 
fűből állhat. Gyakori nyírással a dúsabb gyökérzetű 
fűfélék növekednek, és tömör fűtakarót hoznak létre. 
Ellenkező esetben, ha ritkábban nyírja, elsősorban 
a magas és vadon növő fűfélék növekednek (lóhere, 
margaréta, stb.). A fűnyírás gyakoriságának a fű 
növekedéséhez kell igazodnia. Ne hagyja, hogy 
két fűnyírás között a fű nagyon megnőjön.

• Egy megfelelően gondozott pázsiton a fű optimális 
magassága körülbelül 4-5 cm. Egy nyírással nem 
szabad a teljes magasság egy harmadánál többet 
lenyírni. Ha a fű nagyon magas jobb, ha a fűnyírást két 
alkalommal, egy nap kihagyásával végzi el. Először 
a nyírást a vágóegység legmagasabb állásában 
végezze, másodszor pedig a kívánt magasságon.

• A túl rövidre nyírás miatt a gyep foltossá, ritkássá válik.
• Az év legmelegebb és legszárazabb időszakaiban 
ajánlatos hagyni a füvet egy kicsit magasabbra 
nőni, hogy elkerülje a talaj kiszáradását.

• Ajánlatos a füvet akkor nyírni, amikor a pázsit 
száraz. Ne vágja a füvet, amikor vizes, ilyenkor 
a vágóegység hatékonysága a rátapadó fű miatt 
csökken, és a pázsitban szakadások keletkezhetnek.

• A vágóegységek legyenek épek és élesek, 
hogy a füvet tisztán és ne tépve nyírják le, 
ellenkező esetben a fűvégek elsárgulhatnak.

 6.4.3 A gyűjtőzsák ürítése

Amikor a gyűjtőzsák (ábra1.H) megtelt, a 
fű gyűjtésének hatékonysága csökken és 
a fűnyírógép hangja megváltozik.

Ha a gyűjtőzsák fel van szerelve 
a zsák telítettségjelzővel:

Felső állás = üres.

Alsó állás = megtelt.
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A munka során, mozgó vágóegység mellett a jelző 
felső állásban marad, amíg a gyűjtőzsákban van hely a 
levágott fű számára; amikor a jelző az alsó állásba kerül, 
azt jelenti, hogy a gyűjtőzsák megtelt és ki kell üríteni.

A gyűjtőzsák leszereléséhez és kiürítéséhez:
1. Engedje el a motor / vágóegység fékkart (ábra21.A).
2. Várjon, míg a vágóegység leáll.
3. Csak „II” típusú gyűjtőzsákkal

• Emelje fel a hátsó kidobás védőrészt (ábra11.B).
4. Fogja meg a fogantyút és vegye ki a gyűjtőzsákot 

úgy, hogy függőleges állásban tartja.

 6.5 LEÁLLÍTÁS

A gép leállításához:
1. Engedje el a motor / vágóegység fékkart (ábra21.A).
2. Várjon, míg a vágóegység leáll.

	 Miután	a	gépet	leállította,	a	vágóegység	
leállásához	szükség	van	néhány	másodpercre.

	 Előfordulhat,	hogy	a	motor	kikapcsolás	után	
nagyon	meleg.	Ne	érjen	hozzá.	Ezen	pontokon	égési	
sérülés	veszélye	áll	fenn.

FONTOS  Mindig állítsa le a gépet:
• Munkavégzési zónák közötti helyváltoztatás közben
• Nem fűvel borított talajon való áthaladáskor
• Amikor akadályon kell áthaladnia
• A vágási magasság beállítása előtt
• Minden egyes alkalommal, amikor eltávolítja, 

vagy visszahelyezi a gyűjtőzsákot
• Minden egyes alkalommal, amikor eltávolítja vagy 

visszahelyezi a hátsó kidobás deflektort (ha van).
• Minden egyes alkalommal, amikor eltávolítja vagy 

visszahelyezi az oldalsó kidobás deflektort (ha van).

 6.6 A HASZNÁLAT UTÁN

1. Állítsa le a gépet (6.5. szak.).
2. A gyertyasapkát távolítsa el a gyertyáról (ábra25.0).
3. Hagyja kihűlni a motort, mielőtt a 

gépet bárhol elhelyezné.
4. Tisztítsa meg a gépet ( 7.4. szak.).
5. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult 

vagy károsodott alkatrészek. Szükség 
esetén cserélje ki a károsodott részeket, 
és húzza meg a meglazult csavarokat.

FONTOS  Minden egyes alkalommal, amikor a gépet 
használaton kívül vagy felügyelet nélkül hagyja:
• Vegye le a gyertyasapkát (a kézi indítású 

markolattal felszerelt modelleknél).
• Vegye ki a kulcsot (ha van) vagy az 

akkumulátort (a nyomógombos elektromos 
indító vezérléssel felszerelt modelleknél).

7. RENDES KARBANTARTÁS

 7.1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

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

	 Bármilyen	ellenőrzési,	tisztítási	vagy	karban-
tartási,	beállítási	művelet	előtt:
• Állítsa	le	a	gépet.
• Győződjön	meg	arról,	hogy	az	összes	
mozgó	rész	teljesen	leállt-e.

• Várja	meg,	amíg	a	motor	megfelelően	lehűl.
• A	gyertyasapkát	távolítsa	el	a	gyertyáról	(ábra25.0).
• Olvassa	el	a	vonatkozó	útmutatót.
• Viseljen	megfelelő	ruházatot,	
munkakesztyűt	és	védőszemüveget.

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

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

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

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

 7.2 ÜZEMANYAGTÖLTÉS

Helyezze a gépet vízszintes helyzetbe és 
gondoskodjon arról, hogy stabilan álljon a talajon.

	 Az	üzemanyagtöltést	álló	gépen,	levett	gyertya-
sapkával	kell	végezni.
Töltse be a gépbe az üzemanyagot a motor 
használati utasítása szerint, az elővigyázatossági 
intézkedések betartásával.

	 A	függőlegesen	tárolható	gépek	(9.1.	fej.)	
szintjelzővel	felszerelt	üzemanyag-tartállyal	ren-
delkeznek.	Ne	töltse	fel	a	tartályt	a	szintjelző	alját	
meghaladóan		(ábra22.A).

FONTOS  Kerülje, hogy a motor vagy a gép műanyag 
részeire benzin kerüljön, mely 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.
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MEGJEGYZÉS  Az üzemanyag romlékony, 
ezért nem szabad a tartályban maradnia 30 napot 
meghaladó időszakra. A huzamosabb ideig tartó 
tárolás előtt töltsön a tartályba az utolsó használathoz 
elegendő mennyiségű üzemanyagot (9. fejezet).

 7.3 MOTOROLAJ ELLENŐRZÉS / UTÁNTÖLTÉS

Ellenőrizze és töltse után a motorolajat 
a motor használati utasítása szerint, az 
elővigyázatossági intézkedések betartásával.
A gép jó működésének és hosszú élettartamának 
biztosítása érdekében ajánlott rendszeresen, 
a motor használati utasításában megadott 
időközönként cserélni a motorolajat.
A gép újbóli használata előtt ellenőrizze, 
hogy az olajszint megfelelő-e.

 7.4 TISZTÍTÁS

Minden használat után végezze el a gép 
tisztítását az alábbi útmutatás betartásával.

 7.4.1 A gép tisztítása

• Győződjön meg mindig arról, hogy a levegőnyílások 
szennyeződésektől mentesek legyenek.

• Ne alkalmazzon agresszív folyadékokat 
az alváz tisztításához!

• A tűzveszély csökkentése érdekében 
távolítsa el a gépről és különösen a motorról a 
fűmaradványokat, leveleket vagy a zsírfölösleget.

• Mossa le gondosan a gépet vízzel 
minden egyes fűnyírás után.

 7.4.2 A vágóegység-tárcsa tisztítása

• Távolítsa el az alvázban felhalmozódott fű- és 
sármaradványokat, így elkerülheti, hogy száradásukat 
követően nehézkessé tegyék a következő elindítást.

• Ha az alsó részhez kell hozzáférnie, döntse a gépet 
kizárólag a motor használati útmutatójában feltüntetett 
oldalra, az erre vonatkozó utasításokat követve; 
győződjön meg a gép megfelelő stabilitásáról 
mielőtt bármilyen beavatkozást végezne.

Oldalsó vagy hátsó kidobás esetében: 
távolítsa el a deflektort, ha fel van szerelve.

A vágóegység-tárcsa belső mosásához 
végezze el az alábbi műveleteket:
1. Vegye le a gyűjtőzsákot.
2. Csatlakoztassa a víztömlőt a speciális 

csatlakozóhoz (ábra23.A).
3. Állítsa a vágási magasságot a 

legalacsonyabb helyzetbe.
4. Tartózkodjon mindig a fűnyíró tolókarja mögött.
5. Indítsa el a motort.
A festett alvázú típusoknál a váz belső részének 
máza idővel leválhat a lenyírt fű súroló hatásának 
következtében; ez esetben minél előbb mázolja 
át rozsdavédő festékkel, hogy megelőzze rozsda 
kialakulását, mely a fém korróziójához vezethet.

 7.4.3 A gyűjtőzsák tisztítása

1. Ürítse ki a gyűjtőzsákot.
2. Rázza ki belőle a fű- és talajmaradékot.
3. Mossa ki, öblítse le, és úgy tegye el, 

hogy hamar megszáradjon.

 7.5 RÖGZÍTŐ CSAVAROK ÉS ANYÁK

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

 7.6 AKKUMULÁTOR

Az akkumulátor a nyomógombos elektromos 
indító vezérléssel felszerelt modelleknél tartozék. 
Az akkumulátor működési idejére, tárolására 
és karbantartására vonatkozó utasításokat a 
motor használati utasítása tartalmazza.

 7.7 A SZABÁLYOZÓ VEZETÉK BEÁLLÍTÁSA

Ez a beállítás akkor szükséges, amikor a kar 
(ábra24.A) gyakran kimozdul az « » állásból.

FONTOS  A beállítást kikapcsolt 
motor mellett kell végezni.

A kar (ábra24.A) « » állásában fordítsa 
el a vezeték beállítót (ábra24.B) a nyíllal 
jelölt irányba annyira, amennyi szükséges 
ahhoz, hogy a kar az állásban maradjon.

8. RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS

	 Bármilyen	ellenőrzési,	tisztítási	vagy	karban-
tartási,	beállítási	művelet	előtt:
• Állítsa	le	a	gépet.
• Győződjön	meg	arról,	hogy	az	összes	
mozgó	rész	teljesen	leállt-e.

• Várja	meg,	amíg	a	motor	megfelelően	lehűl.
• A	gyertyasapkát	távolítsa	el	a	gyertyáról	(ábra25.0).
• Olvassa	el	a	vonatkozó	útmutatót.
• Viseljen	megfelelő	ruházatot,	
munkakesztyűt	és	védőszemüveget.

 8.1 VÁGÓEGYSÉG

Az életlen vágóegység kitépi a füvet és 
a pázsit elsárgulását okozza.

	 Ne	érjen	a	vágóegységhez,	amíg	ki	nem	vette	a	
kulcsot,	és	amíg	a	vágóegység	forgása	teljesen	le	nem	
állt.

	 Valamennyi,	a	vágóegységgel	kapcsolatos	
művelet	(leszerelés,	élezés,	kiegyensúlyozás,	javítás,	
visszaszerelés	és/vagy	csere)	felelősségteljes	munka,	
amely	különleges	hozzáértést	igényel	a	megfelelő	
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szerszámok	használatán	túl.	Biztonsági	okokból	ezek	a	
műveletek	csak	szakszervizben	végezhetők.

	 A	gép	kiegyensúlyozásának	érdekében	mindig	
egyszerre	cserélje	ki	a	sérült,	elgörbült	vagy	kopott	
vágóegységet	és	a	hozzá	tartozó	csavarokat.

FONTOS  Mindig eredeti vágóegységeket 
alkalmazzon, amelyek kódja megegyezik a 
"Műszaki adatok" táblázatában látható kóddal.
Mivel a gép folyamatos fejlesztés tárgyát képezi, a 
"Műszaki adatok" táblázatában látható vágóegységeket 
idővel hasonló jellegű és tulajdonságú, biztonságos 
működést biztosító vágóegységekre lehet kicserélni.

9. TÁROLÁS

A gép tárolásához:
1. Indítsa el a motort és tartsa alapjáraton 

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

2. Hagyja kihűlni a motort.
3. A gyertyasapkát távolítsa el a gyertyáról (ábra25.0).
4. Tisztítsa meg a gépet (7.4. szakasz).
5. Ellenőrizze, hogy a gép nem károsodott-e. 

Szükség esetén forduljon a márkaszervizhez.
6. A gép tárolása:

• Száraz helyen
• Az időjárás viszontagságaitól védetten
• Lehetőleg ponyvával letakarva
• Gyermekektől elzárva
• Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a karbantartáshoz 
használt kulcsokat és szerszámokat.

 9.1 FÜGGŐLEGES TÁROLÁS

Szükség esetén egyes modellek (lásd a műszaki adatok 
táblázatát) függőlegesen tárolhatók (ábra26.0).

	 Ne	tárolja	a	gépet	függőleges	helyzetben,	ha	a	
tartály	az	üzemanyagszint-jelző	alját	meghaladóan	
van	feltöltve	(ábra22.A).

Végezze el az alábbiakat:
1. Engedje le az alvázat a minimális 

vágási magasságra (5.7. szak.).
2. A munkaállásban húzza meg mindkét kart 

a tolókar két oldalán (ábra16.B) ( I”-„II” 
típus) és tartsa ebben az állásban.

3. Csukja össze óvatosan a tolókart.
4. Emelje fel a gép elülső részét  (ábra26.0).

	 A	gépet	úgy	tárolja,	hogy	a	vágóegység	a	fal	
felé	forduljon	vagy	lássa	el	megfelelő	borítással,	
hogy	ne	jelenthessen	veszélyt	a	személyekkel,	gyer-
mekekkel	vagy	állatokkal	való	véletlen	vagy	nem	
szándékos	érintkezés	esetén.

	 Ne	tárolja	a	gépet	a	függőlegest	(90°)	megha-
ladó	szögben;	ellenkező	esetben	a	benzin	kifolyhat	a		
tartályból.

	 Ne	próbálja	függőlegesen	tárolni	azokat	a	
gépeket,	amelyeket	nem	terveztünk	erre	a	célra.

10. MOZGATÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

Minden alkalommal, amikor a gépet felemelni, 
mozgatni, szállítani vagy dönteni kell:
• Állítsa le a gépet (6.5. szak.).
• Győződjön meg arról, hogy az összes 
mozgó rész teljesen leállt-e.

• A gyertyasapkát távolítsa el a gyertyáról (ábra25.0).
• Viseljen vastag munkavédelmi kesztyűt.
• A gépet úgy fogja meg, hogy annak súlyát és súlyának 
eloszlását figyelembe véve biztos fogást találjon.

• A gép elhelyezési vagy raktározási helyének 
kialakítását figyelembe véve megfelelő számú 
személy végezze a gép mozgatását a gép súlyának 
és a szállítóeszköznek a függvényében.

• Ellenőrizze, hogy a gép mozgása ne 
okozzon kárt vagy sérülést.

A gép járművel vagy utánfutóval való szállítása során:
• Használjon megfelelő teherbírású, 
szélességű és hosszúságú rámpát.

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

• Engedje le a vágóegység-tárcsát (5.7. szak.).
• Úgy helyezze el, hogy senki számára 
ne jelentsen veszélyt.

• Rögzítse erősen a szállító járműhöz kötelekkel 
vagy láncokkal, hogy ne borulhasson fel.

	 Ne	szállítsa	függőleges	helyzetben	a	
függőlegesen	tárolható	gépeket.

11. SZERVIZSZOLGÁLAT ÉS JAVÍTÁS

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

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

• A nem eredeti cserealkatrészeket és tartozékokat 
nem engedélyeztük, a nem eredeti cserealkatrészek 
és tartozékok alkalmazása veszélyezteti a 
gép biztonságát, továbbá felmenti a gyártót a 
mindennemű kötelezettség és felelősség alól.
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12. A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESSÉGE

A jótállási feltételek kizárólag a fogyasztókra, tehát 
nem professzionális felhasználókra vonatkoznak.
A jótállás érvényes minden anyagminőségi és gyártási 
hibára, amelyet az érvényes jótállási idő alatt a 
márkakereskedő vagy a szakszerviz megállapít.
A jótállás alkalmazása a hibásnak ítélt alkatrész 
javítására vagy cseréjére korlátozódik.
Ajánlatos a gépet évente egyszer elvinni 
egy engedéllyel rendelkező szervizbe az 
általános felülvizsgálat, karbantartás és a 
biztonsági egységek ellenőrzése céljából.
A jótállás alkalmazásának feltétele a 
gép rendszeres karbantartása.
A felhasználó köteles szigorúan betartani a 
mellékelt dokumentációba foglalt utasításokat.
A jótállás nem vonatkozik az alábbi 
okok miatt keletkező károkra:
• A kísérő dokumentáció (használati 
utasítások) hiányos ismerete

• Professzionális használat
• Figyelmetlenség, hanyagság
• Külső okok (villámcsapás, ütések, a gépben 
levő idegen tárgyak) vagy baleset

• Helytelen vagy a gyártó által nem megengedett 
használat és összeszerelés

• Hiányos karbantartás
• A gép módosítása
• Nem eredeti (illeszthető) cserealkatrészek használata
• Nem a gyártó által szállított vagy 
engedélyezett tartozékok használata.

A jótállás továbbá nem érvényes az alábbiakra:
• A rendszeres/rendkívüli karbantartási 
műveletek ( a használati útmutató szerint)

• A fogyóeszközök - például ékszíjak, 
vágóegységek, lámpák, kerekek, biztonsági 
csavarok és vezetékek - normál kopása

• Normál elhasználódás.
• A gép esztétikai rongálódása a használat következtében
• Anyagok, olaj, benzin, zsír
• A vágóegységek tartói
• A jótállás érvényesítésével járó esetleges költségek, 
mint a kiszállás a felhasználóhoz, a gép szállítása a 
márkakereskedőhöz, eszközök bérlése a cseréhez vagy 
külső vállalat megbízása a karbantartási munkálatokkal.

A motorokra vonatkozó jótállást, kivéve az „ST” 
motorokat, az adott motor gyártójának jótállása fedezi, 
az ezek által meghatározott feltételek szerint.
A felhasználó a helyi törvények védelme alatt áll. A 
felhasználónak a helyi törvények biztosította jogait a 
jelen jótállás semmilyen módon sem korlátozza.

13. KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT

Beavatkozás Gyakoriság Megjegyzések

GÉP

Az összes rögzítés ellenőrzése Minden használat előtt 7.5. szak.

Biztonsági ellenőrzések / A vezérlések ellenőrzése Minden használat előtt 6.2. szak.

A hátsó / oldalsó kidobás védőrészek ellenőrzése Minden használat előtt 6.2.1. szak.

A gyűjtőzsák, oldalsó kidobás deflektor ellenőrzése Minden használat előtt 6.2.1. szak.

A vágóegység ellenőrzése Minden használat előtt 6.2.1. szak.

Általános tisztítás és ellenőrzés Minden használat után 7.4. szak.

A gép esetleges károsodásának ellenőrzése 
Szükség esetén forduljon a márkaszervizhez.

Minden használat után -

A szabályozó vezeték beállítása ** 7.7. szak.

A vágóegység cseréje - 8.1. szak.***

MOTOR

Üzemanyag szint ellenőrzése/utántöltés Minden használat előtt 6.1.1/7.2. szak.*

Motorolaj ellenőrzés / utántöltés Minden használat előtt 6.1.1/7.3. szak.*

Levegőszűrő ellenőrzése és tisztítása * *

Gyújtógyertyák érintkezéseinek ellenőrzése és tisztítása * *

Gyertya cseréje * *

Az akkumulátor töltése * 7.6. szak.*

* Lásd a motor használati utasítását.
** Ezt a műveletet azonnal végezze el, amint rendellenes működés első jeleit észleli
***  Ezt a műveletet a márkakereskedő vagy a szakszerviz végezze el
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14. A PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA

Amennyiben a fent leírt műveletek elvégzése után a problémák továbbra is fennállnak, forduljon a márkakereskedőhöz.

PROBLÉMA VALÓSZÍNŰ OK MEGOLDÁS

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

Az indítási eljárás nem megfelelő Kövesse az utasításokat  (lásd 6.3. fejezet).

A motorban nincs olaj vagy benzin. Ellenőrizze az olaj és a benzin szintjét.

Szennyezett gyertya vagy az elektródok 
közötti távolság nem megfelelő.

Ellenőrizze a gyertyát (lásd a 
motor használati utasítását).

Légszűrő eltömődött. Tisztítsa meg és/vagy cserélje ki a szűrőt 
(lásd a motor használati utasítását).

Porlasztási problémák. Forduljon a márkaszervizhez.

Az előző szezon vége óta nem ürítette 
ki a benzint a fűnyírógépből.
Az úszó elakadt.

Lásd a motor használati utasítását, 
forduljon a márkaszervizhez.

2. A motor szabálytalanul 
működik, vagy nincs 
elég teljesítménye 
terhelés esetén vagy 
eláll a munka során.

Légszűrő eltömődött. Tisztítsa meg és/vagy cserélje ki a szűrőt 
(lásd a motor használati utasítását).

Szennyezett gyertya vagy az elektródok 
közötti távolság nem megfelelő.

Ellenőrizze a gyertyát (lásd a 
motor használati utasítását).

Porlasztási problémák. Forduljon a márkaszervizhez.

3. A motor túlfolyása. A kézi indítás markolatát többször 
egymás után megnyomták 
bekapcsolt szívató mellett.

Lásd a motor használati utasítását.

A kézi indítás markolatát többször 
egymás után megnyomták 
lecsatlakoztatott gyertyasapka mellett.

Helyezze fel a gyertyasapkát és 
próbálja meg beindítani a motort.
(Lásd a motor használati utasítását).

4. A lenyírt füvet nem 
gyűjti be a gyűjtőzsák.

A vágóegység idegen tárgynak 
ütközött és ütés érte.

Állítsa le a motort és vegye le a gyertyasapkát.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta sérülések 
és szükség esetén forduljon a szervizhez 
a vágóegység cseréjéért ( 8.1. szak.).

Az alváz belseje szennyezett. Tisztítsa meg az alváz belsejét, ez 
megkönnyíti a fűnek a gyűjtőzsákba 
való továbbítását (7.4.2. szak.).

5. A fűnyírás nehézkes. A vágóegység nincs 
megfelelő állapotban.

Forduljon a szervizhez a vágóegység 
élezéséért vagy cseréjéért.

6. Erős zajok és/vagy 
vibrálás érzékelhető a 
munkavégzés alatt.

Sérült vagy meglazult részek
A vágóegység pecke kijött a helyéből.

Állítsa le a gépet és kösse le a 
gyertya vezetékét (ábra25.0).
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta sérülések.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult 
részek, ha szükséges, rögzítse.
Az ellenőrzést, cserét vagy javítást 
szakszervizzel végeztesse el.

A vágóegység rögzítése kilazult 
vagy a vágóegység károsodott.

Állítsa le a motort és vegye le a 
gyertyasapkát (ábra25.0.).
Forduljon a szervizhez az ellenőrzésért, 
alkatrészcseréért vagy javításokért ( 8.1. szak.).



HU - 14

15. RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK

 15.1 „MULCSOZÓ" KÉSZLET

Felaprítja a lenyírt füvet, és a pázsitra teríti, a gyűjtőzsák 
alternatívája (az erre tervezett gépeknél (ábra27.0.).
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A) 

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

2.       Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:  Tosaerba con conducente a piedi / taglio erba 

a)  Tipo / Modello Base MP2 504, MP2 504-R

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 96 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 96 dB(A) 
i) Ampiezza di taglio  48 cm 

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

 o) Castelfranco V.to, 20.12.2017 Senior VP R&D & Engineering 
   Maurizio Tursini 
                                                                                                             

171514092_3 

  
FR (Traduction de la notice originale) 

Déclaration CE de Conformité 
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A) 
1. La Société 
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine :  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.12- wbh-p_0 

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

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

2.       Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:  Tosaerba con conducente a piedi / taglio erba 

a)  Tipo / Modello Base MP2 554, MP2 554-R

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 98 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 98 dB(A) 
i) Ampiezza di taglio  53 cm 

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

 o) Castelfranco V.to, 20.12.2017 Senior VP R&D & Engineering 
   Maurizio Tursini 
                                                                                                             

171514093_3 

  
FR (Traduction de la notice originale) 

Déclaration CE de Conformité 
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A) 
1. La Société 
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine :  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.12- 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.12- wbh-p_0 

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

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

2.       Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:  Tosaerba con conducente a piedi / taglio erba 

a)  Tipo / Modello Base MP2 504, MP2 504-R

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 96 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 96 dB(A) 
i) Ampiezza di taglio  48 cm 

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

 o) Castelfranco V.to, 20.12.2017 Senior VP R&D & Engineering 
   Maurizio Tursini 
                                                                                                             

171514092_3 

  
FR (Traduction de la notice originale) 

Déclaration CE de Conformité 
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A) 
1. La Société 
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine :  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.12- 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 

EXAMPLE
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IT • Il contenuto e le immagini del presente manuale d’uso sono stati realizzati per conto di STIGA S.p.A. e sono tutelati da diritto d’autore – 
E’ vietata ogni riproduzione o alterazione anche parziale non autorizzata del documento.
BG • Съдържанието и изображенията в настоящото ръководство са извършени за STIGA S.p.A. и са защитени с авторски права  
– Забранява се всяко неоторизирано възпроизвеждане или промяна, дори и отчасти на документа.
BS • Sadržaj i slike iz ovog korisničkog priručnika napravljeni su isključivo za STIGA S.p.A. i zaštićeni su autorskim pravima – zabranjena je 
svaka neovlaštena reprodukcija ili izmjena dokumenta, djelomično ili u potpunosti.
CS • Obsah a obrázky v tomto návodu k použití byly zpracovány jménem společnosti STIGA S.p.A. a jsou chráněny autorským právem – 
Reprodukce či nepovolené pozměňování tohoto dokumentu, a to i částečné, je zakázáno.
DA • Indhold og illustrationer i denne vejledning er blevet skabt på vegne af STIGA S.p.A. og er beskyttet af ophavsret – Enhver gengivelse 
eller ændring, også delvis, af dokumentet uden autorisation hertil er forbudt.
DE • Inhalt und Bilder dieser Bedienungsanleitung wurden im Namen von STIGA S.p.A. erstellt und sind urheberrechtlich geschützt – Jede 
nicht genehmigte Vervielfältigung oder Veränderung, auch auszugsweise, dieses Dokuments ist verboten.
EL • Το περιεχόμενο και οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης δημιουργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας STIGA S.p.A. και 
προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα – Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή τροποποίηση, έστω και μερική, του 
εγγράφου χωρίς έγκριση.
EN • The content and images in this User Manual were produced expressly for STIGA S.p.A. and are protected by copyright – any unautho-
rised reproduction or modification to the document, either partially or in full, is prohibited.
ES • El contenido y las imágenes del presente manual de uso han sido creados por STIGA S.p.A. y están protegidos por los derechos de 
autor – Se prohíbe toda reproducción o modificación, incluso parcial, no autorizada del documento.
ET • Käesoleva kasutusjuhendi sisu ja kujutised on toodetud konkreetselt ettevõttele STIGA S.p.A. ja neile rakendub autorikaitseseadus – 
dokumendi igasugune osaline või täielik ilma loata reprodutseerimine või muutmine on keelatud.
FI • Tämän käyttöoppaan sisältö ja kuvat on valmistettu STIGA S.p.A. -yhtiön toimesta ja niitä suojaa tekijänoikeuslaki. – Asiakirjan kaiken-
lainen kopioiminen tai muuttaminen, osittainkin, on kielletty ilman erityistä lupaa.
FR • Le contenu et les images du présent manuel d'utilisation ont été réalisés pour le compte de STIGA S.p.A. et sont protégés par un droit 
d'auteur - Toute reproduction ou modification non autorisée, même partielle, du document, est interdite.
HR • Sadržaj i slike u ovom priručniku za uporabu izrađeni su za tvrtku STIGA S.p.A. te su obuhvaćeni autorskim pravima – Zabranjuje se 
neovlašteno umnožavanje ili prilagodba, djelomična ili u cijelosti, ovog dokumenta.
HU • Ennek a használati útmutatónak a tartalma és a benne szereplő képek kizárólag a STIGA S.p.A. számára készültek és szerzői joggal 
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LT • Šio naudotojo vadovo turinys ir paveikslėliai skirti tik „STIGA S.p.A.“ ir yra saugomi autorių teisėmis – dokumentą atgaminti ar modi-
fikuoti, visiškai arba iš dalies, yra draudžiama.
LV • Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs un attēli ir veidoti tikai STIGA S.p.A. un ir aizsargāti ar autortiesībām. Jebkāda dokumenta vai tā 
daļas prettiesiska kopēšana vai pārveide ir stingri aizliegta.
MK • Содржината и сликите во Упатството за корисникот се подготвени исклучиво за STIGA S.p.A. и се заштитени со авторски 
права – забрането е секое делумно или целосно неовластено репродуцирање или измена на документот.
NL • De inhoud en de afbeeldingen van deze gebruikshandleiding werden gerealiseerd voor rekening van STIGA S.p.A. en zijn beschermd 
door het auteursrecht – Elke niet-geautoriseerde reproductie of wijziging, ook gedeeltelijke, van het document is verboden.
NO • Innholdet og bildene i denne brukerveiledningen er utført på oppdrag fra STIGA S.p.A. og er beskyttet ved opphavsrett - Enhver 
gjengivelse eller endring, selv kun delvis, er forbudt.
PL • Treść oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi powstały na zlecenie spółki STIGA S.p.A. i są chronione prawami autorski-
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PT • As imagens e os conteúdos contidos no presente Manual do Utilizador foram expressamente criados para uso exclusivo da STIGA 
S.p.A., encontrando-se protegidos por direitos de autor. Qualquer tipo de reprodução ou alteração, parcial ou integral, não autorizadas 
deste Manual estão expressamente proibidas.
RO • Conţinutul şi imaginile din manualul de utilizare de faţă au fost realizate în numele STIGA S.p.A. şi sunt protejate de drepturi de autor 
– Este interzisă orice reproducere sau modificare chiar şi parţială neautorizată a documentului.
RU • Тесты и изображения, содержащиеся в настоящем руководстве, были созданы в интересах STIGA S.p.A. и защищены 
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SK • Obsah a obrázky v tomto návode na používanie boli spracované menom spoločnosti STIGA S.p.A. a sú chránené autorským právom 
– Reprodukcie či nepovolené pozmeňovanie tohto dokumentu, a to aj čiastočné, je zakázané.
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SR • Sadržaj i slike ovog priručnika za upotrebu su napravljeni u ime STIGA S.p.A. i zaštićeni su autorskim pravima – Zabranjena je svaka 
potpuna ili delimična reprodukcija ili izmena dokumenta bez odobrenja.
SV • Innehållet och bilderna i denna användarhandbok har framställts för STIGA S.p.A. och skyddas av upphovsrätt – all form av repro-
duktion eller ändring, även partiell, som inte auktoriserats är förbjuden.
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