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[1] DATI TECNICI Type 85C QF 95C E QF

[2] Dimensioni di ingombro fig. 2
[3] A = Lunghezza mm 892 920
[4] B = Altezza mm 345 345
[5] C = Larghezza mm 991 1023
[6] Massa kg 45 49
[7] Altezza di taglio minima mm 25 25
[8] Altezza di taglio massima mm 85 85
[9] Larghezza di taglio cm 85 95

[10] Regolazione manuale altezza di taglio  -

[11] Regolazione elettrica altezza di taglio - 

[12] Macchine compatibili (Type)

V 302  -

V 302 S - 

[13] Codici dispositivi di taglio di ricambio Fig:Pos
16:A 1134-7881-01 1134-7881-02
16:B 1134-7880-01 1134-7880-01



[1] CS - TECHNICKÉ PARAMETRY
[2]  Rozměry stroje;
[3]  A = Délka
[4]  B = Výška
[5]  C = Šířka
[6]  Hmotnost
[7]  Minimální výška sekání
[8]  Maximální výška sekání
[9]  Šířka sekání
[10] Ruční nastavení výšky sekání
[11]  Elektrické nastavení výšky sekání
[12] Kompatibilní stroje (Typ)
[13] Kódy náhradních sekacích zařízení

[1] DA - TEKNISKE DATA
[2]  Pladskrav
[3]  A = Længde
[4]  B = Højde
[5]  C = Bredde
[6]  Vægt
[7]  Minimal klippehøjde
[8]  Maksimal klippehøjde
[9]  Klippebredde
[10] Manuel indstilling af klippehøjde
[11]  Elektrisk indstilling af klippehøjde
[12] Kompatible maskiner (Type)
[13] Koder for klippeanordninger til udskiftning

[1] DE - TECHNISCHE DATEN
[2]  Abmessungen
[3]  A= Länge 
[4]  B = Höhe
[5]  C = Breite
[6]  Gewicht 
[7]  Minimale-Ersatzteilnummern
[8]  Mähwerk-Ersatzteilnummern
[9]  Schnittbreite
[10] Manuelle Schnitthöheneinstellung
[11]  Elektrische Schnitthöheneinstellung
[12] Kompatible Geräte (Typen)
[13] Mähwerk-Ersatzteilnummern

[1] EN - TECHNICAL DATA
[2]  Overall dimensions
[3]  A= Length
[4]  B= Height
[5]  C= Width
[6]  Weight
[7]  Min. cutting height
[8]  Max. cutting height
[9]  Cutting width
[10] Cutting height manual adjustment
[11] Cutting height electric adjustment
[12] Compatible machines (Type)
[13] Spare cutting-means assy codes

[1] ES - DATOS TÉCNICOS
[2]  Dimensiones
[3]  A = Longitud
[4]  B = Altura
[5]  C = Anchura
[6]  Peso
[7]  Altura de corte mínima
[8]  Altura de corte máxima
[9]  Anchura de corte
[10] Ajuste manual de la altura de corte
[11] Ajuste eléctrico de la altura de corte
[12] Máquinas compatibles (tipo)
[13] Códigos de los dispositivos de corte de 

recambio

[1] ET - TEHNILISED ANDMED
[2]  Üldmõõtmed
[3]  A = Pikkus
[4]  B = Kõrgus
[5]  C = Laius
[6]  Mass
[7]  Minimaalne lõikekõrgus
[8]  Maksimaalne lõikekõrgus
[9]  Lõikelaius
[10] Lõikekõrguse manuaalne reguleerimine
[11]  Lõikekõrguse elektriline reguleerimine
[12] Ühilduvad masinad (Tüüp)
[13] Vahetatavate lõikeseadmete koodid



[1] FI - TEKNISET TIEDOT
[2]  Mitat
[3]  A = pituus
[4]  B = korkeus
[5]  C = Leveys
[6]  Massa
[7]  Pienin leikkuukorkeus
[8]  Suurin leikkuukorkeus
[9]  Leikkuuleveys
[10] Käsikäyttöinen leikkuukorkeuden säätö
[11]  Leikkuukorkeuden sähköinen säätö
[12] Yhteensopiviin laitteisiin (tyyppi)
[13] Koodit leikkaus laitteet osat

[1] FR - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
[2]  Dimensions d’encombrement
[3]  A= Longueur
[4]  B = Hauteur
[5]  C = Largeur
[6]  Masse 
[7]  Hauteur de coupe minimale
[8]  Hauteur de coupe maximale
[9]  Largeur de coupe
[10] Réglage manuel de la hauteur de coupe
[11] Réglage électrique de la hauteur de coupe
[12] Machines compatibles (Type)
[13] Codes dispositifs de coupe détachés 

[1] HR - TEHNIČKI PODACI
[2]  Ukupne dimenzije
[3]  A = Duljina
[4]  B = Visina
[5]  C = Širina
[6]  Težina
[7]  Minimalna visina rezanja
[8]  Maksimalna visina rezanja
[9]  Širina reza
[10] Ručno podešavanje visine rezanja
[11]  Električno podešavanje visine rezanja
[12] Kompatibilni strojevi (Vrsta)
[13] Šifre rezervnih reznih kućišta

[1] HU - MŰSZAKI ADATOK
[2]  Helyfoglalás
[3]  A = Hosszúság
[4]  B = Magasság
[5]  C = Szélesség
[6]  Súly
[7]  Minimális vágásmagasság
[8]  Maximális vágásmagasság
[9]  Vágásszélesség
[10] Manuálisan állítható vágási magasság
[11]  Elektromosan állítható vágási magasság
[12] Kompatibilis gépek (típus)
[13] Vágóberendezések cserealkatrész 

cikkszámok

[1] LT - TECHNINIAI DUOMENYS
[2]  Kėbulo išmatavimai
[3]  A = Ilgis
[4]  B = Aukštis
[5]  C = Plotis
[6]  Svoris
[7]  Minimalus pjovimo aukštis
[8]  Maksimalus pjovimo aukštis
[9]  Pjovimo plotis
[10] Rankinis pjovimo aukščio reguliavimas
[11]  Elektrinis pjovimo aukščio reguliavimas
[12] Suderinamos mašinos (Tipas)
[13] Pjovimo prietaisų atsarginių dalių kodai

[1] LV - TEHNISKIE DATI
[2]  Razsežnost obremenitve
[3]  A = Dolžina
[4]  B = Višina
[5]  C = Širina
[6]  Masa
[7]  Najnižja možna višina odreza
[8]  Najvišja možna višina odreza
[9]  Širina odreza
[10] Ročno uravnavanje višine odreza
[11]  Električno uravnavanje višine odreza
[12] Skladni stroji (Tip)
[13] Kode nadomestljivih rezalnih naprav



[1] NL - TECHNISCHE GEGEVENS
[2]  Buitenafmetingen
[3]  A = Lengte
[4]  B = Hoogte
[5]  C = Breedte
[6]  Gewicht
[7]  Minimum maaihoogte
[8]  Maximum maaihoogte
[9]  Maaibreedte
[10] Handmatige instelling maaihoogte
[11]  Elektrische instelling maaihoogte
[12] Compatibele machines (type)
[13] Codes vervangende maai-inrichtingen

[1] NO - TEKNISKE DATA
[2]  Utvendige mål
[3]  A = Lengde
[4]  B = Høyde
[5]  C = Bredde
[6]  Maskinens totalvekt
[7]  Min. klippehøyde
[8]  Maks. klippehøyde
[9]  Klippebredde
[10] Manuell innstilling av klippehøyde
[11]  Elektrisk innstilling av klippehøyde
[12] Kompatible maskiner (type)
[13] Koder for utskiftbare klipperedskaper 

[1] PL - DANE TECHNICZNE
[2]  Wymiary
[3]  A = Długość
[4]  B = Wysokość
[5]  C = Szerokość
[6]  Ciężar
[7]  Minimalna wysokość cięcia
[8]  Maksymalna wysokość cięcia
[9]  Szerokość cięcia
[10] Regulacja manualna wysokości cięcia
[11]  Elektryczna regulacja wysokości cięcia
[12] Kompatybilne maszyny (Typ)
[13] Kody wymiennych agregatów tnących

[1] PT - DADOS TÉCNICOS
[2]  Dimensões de delimitação
[3]  A = Comprimento
[4]  B = Altura
[5]  C = Largura
[6]  Massa
[7]  Altura de corte mínima
[8]  Altura de corte máxima
[9]  Largura de corte
[10] Regulação manual da altura de corte
[11] Regulação elétrica da altura de corte
[12] Máquinas compatíveis (Tipo)
[13] Códigos dispositivos de corte de substituição

[1] RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[2]  Габаритные размеры
[3]  A = Длина
[4]  В = Высота
[5]  С = Ширина
[6]  Масса
[7]  Минимальная высота стрижки
[8]  Максимальная высота стрижки
[9]  Ширина стрижки
[10] Ручная регулировка высоты стрижки
[11] Электрическая регулировка высоты 

стрижки
[12] Совместимые машины (Тип)
[13] Коды запасных режущих устройств

[1] SL - TEHNIČNI PODATKI
[2]  Razsežnost obremenitve
[3]  A = Dolžina
[4]  B = Višina
[5]  C = Širina
[6]  Masa
[7]  Najnižja možna višina odreza
[8]  Najvišja možna višina odreza
[9]  Širina odreza
[10] Ročno uravnavanje višine odreza
[11]  Električno uravnavanje višine odreza
[12] Skladni stroji (Tip)
[13] Kode nadomestljivih rezalnih naprav



[1] SV - TEKNISKA DATA
[2]  Dimensioner
[3]  A = Längd
[4]  B = Höjd
[5]  C = Bredd
[6]  Vikt
[7]  Minsta klipphöjd
[8]  Altezza di taglio massima
[9]  Klippbredd
[10] Manuell klipphöjdsinställning
[11]  Elektrisk klipphöjdsinställning
[12] Kompatibla maskiner (Typ)
[13] Koder för knivreservdelar
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1. ÁLTALÁNOS ADATOK

 1.1 HOGYAN OLVASSA A KÉZIKÖNYVET

A kézikönyv szövegében néhány, a 
biztonság és a működés szempontjából 
különös fontosságú információt tartalmazó 
bekezdést megkülönböztető jelzéssel 
láttunk el a következő szempont szerint:

 MEGJEGYZÉS  vagy  FONTOS  olyan 
pontosítást vagy további tudnivalókat 
tartalmaz a korábban már leírtakhoz képest, 
melyek célja, hogy ne rongálódjon meg a 
gép illetve ne okozzon anyagi károkat.

A  szimbólum veszélyt jelez. Amennyiben 
nem tartja be a figyelmeztetést, megsérülhet, 
másoknak sérüléseket illetve anyagi kárt okozhat.

A szürke pontozott keretű négyzetek 
olyan opcionális jellemzőkre utalnak, 
amely nem elérhető a kézikönyvben 
szereplő összes modellnél. Ellenőrizze, 
hogy az Ön modelljére vonatkozik-e.

Az összes „első”, „hátsó”, „jobb oldali” és 
„bal oldali” megjelölést a vezetőülésben 
ülő kezelőhöz viszonyítva kell érteni.

 1.2 HIVATKOZÁSOK

 1.2.1 Ábrák

A használati utasításban az ábrák 
számozva vannak (1., 2., 3., stb.).
Az ábrákon látható alkatrészek betűkkel 
vannak megjelölve (A, B, C, stb.).
A 2. ábrán a C alkatrészre való 
hivatkozás jelölése: „Lásd a 2.C ábrát” 
vagy egyszerűen „(2.C ábra)”.
Az ábrák tájékoztató jellegűek. Az alkatrészek 
a valóságban eltérhetnek az ábrán láthatóktól.

 1.2.2 Fejezet és bekezdés címek

A kézikönyv fejezetekre és bekezdésekre 
van osztva. A „2.1. Betanítás” bekezdés címe 
a „2. Biztonsági szabályok” fejezet alcíme. A 
fejezetekre illetve a bekezdésekre a kérdéses 

FIGYELEM!: A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET. 
Őrizze meg, hogy a jövőben szükség esetén bármikor tanulmányozhassa.HU
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számot követő fej. vagy bek. rövidítéssel 
utalunk. Például: „2. fej.” vagy „2.1. bek.”.

2. BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

 2.1 BETANÍTÁS

  A gép használata előtt olvassa el 
figyelmesen az alapgép használati utasítását, 
amelyre a tartozék felszerelésre kerül.
A Biztonsági szabályok fejezet csak a 
cserélhető felszerelésre vonatkozik. 
A frontkaszás fűnyíró traktorra 
vonatkozó biztonsági szabályokat 
lásd a megfelelő kézikönyvben.

 Ismerje meg a kezelőszerveket 
valamint a gép megfelelő használatát. 
Tanulja meg hogyan tudja gyorsan 
leállítani a gépet. Amennyiben nem 
tartja be a figyelmeztetéseket és a 
használati utasítást, tűzesetet és/
vagy súlyos sérüléseket okozhat.

• Soha ne engedje meg, hogy gyermekek 
vagy a használati utasítást megfelelően 
nem ismerő személyek használják 
a gépet. A hatályos helyi törvények 
életkorhoz köthetik a gép használatát.

• Soha ne használja a gépet, ha fáradt vagy 
rosszul érzi magát, illetve ha gyógyszert vett 
be, alkoholt vagy más olyan szert fogyasztott, 
mely a reflexeket és a figyelmet módosítja.

• Ne szállítson a géppel gyermeket 
illetve más személyeket.

• Ne feledje, hogy a kezelő illetve a 
felhasználó felel a más személyeknek 
illetve a tulajdonukban okozott balesetekért 
és váratlan eseményekért. A felhasználó 
felelős a munkaterület talajához kapcsolódó 
lehetséges kockázatok felméréséért, 
illetve az ő feladata a saját és mások 
biztonságának megőrzéséhez szükséges 
óvintézkedések alkalmazása, különös 
tekintettel a lejtős, egyenetlen, csúszós vagy 
instabil talajon történő alkalmazásnál.

• Amennyiben át- vagy kölcsönadja a gépet, 
győződjön meg arról, hogy a felhasználó 
áttanulmányozza a jelen kézikönyvben 
található használati utasítást.

 2.2 ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

Egyéni védőeszközök (EV)
• Viseljen megfelelő ruházatot, csúszásgátló 
munkavédelmi lábbelit és hosszú nadrágot. 
Ne használja a gépet mezítláb illetve 
nyitott szandálban. Viseljen fülvédőt.

• Ne viseljen sálat, köpenyt, nyakláncot, 
karkötőt, lebegő vagy szíjjal ellátott 
ruhadarabokat, nyakkendőt illetve 
semmi lógó vagy széles kiegészítőt, ami 
beleakadhat a gépbe vagy a munkaterületen 
található tárgyakba és anyagokba. 

• Amennyiben hosszú a haja, fogja össze.

Munkaterület / Gép
• Gondosan nézze át a teljes munkaterületet, 
és távolítson el mindent, amit a gép 
kilökhet vagy ami a vágóberendezést, 
a forgó részeket károsíthatja (pl. 
kavicsok, ágak, drótok, csontok, stb.)

 2.3 HASZNÁLAT KÖZBEN

Munkaterület
• Ne használja a gépet robbanásveszélyes 
környezetben, gyúlékony folyadékok, gáz 
vagy por jelenlétében. Az elektromos 
érintkezések illetve a mechanikus súrlódások 
szikrákat hozhatnak létre, amelyek 
felgyújthatják a port vagy a gőzöket. 

• Kizárólag megfelelő természetes vagy 
mesterséges megvilágításban, jó látási 
körülmények között dolgozzon. 

• Tartsa távol a felnőtteket, gyermekeket illetve 
az állatokat a munkaterülettől. A gyermekek 
legyenek egy másik felnőtt felügyelete alatt.

• Ne dolgozzon vizes fűben, esőben 
illetve zivatarveszélyes időben, 
különösen, ha villámlás várható.

• Különösen figyeljen a talaj 
egyenetlenségére (kiemelkedő és 
besüppedő részekre), a lejtőkre, a rejtett 
veszélyekre illetve a látási körülményeket 
korlátozó esetleges akadályokra.

• Szakadékok, árkok és töltések közelében 
fokozottan figyeljen. A gép felborulhat, 
ha kereke túlszalad a lejtő peremén, 
vagy ha a lejtő hirtelen leszakad.

• Lejtős területeken különösen figyeljen, 
hogy fel ne boruljon vagy el ne veszítse 
uralmát a gép felett. A leggyakrabban a 
következő okok miatt veszítheti el uralmát:

 – A kerekek nem tapadnak
 – Túlzott sebesség
 – Nem megfelelő fékezés
 – Felhasználásnak nem megfelelő gép
 – A talajviszonyokból eredő 
hatások ismeretének hiánya

 – Nem megfelelő, vontatójárműként 
történő alkalmazás

Magatartás
• Kezét, lábát tartsa mindig távol a 
vágóberendezéstől, mind a gép 
indítása mind használata közben.
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• Figyelem: a vágóalkatrész kikapcsolása 
illetve a motor leállítása után is 
pár másodpercig még forog.

• Ügyeljen az egynél több nyíróberendezéssel 
rendelkező vágóelemekre, hiszen 
az egyik nyíróberendezés forgása 
meghatározhatja a többi forgását is.

• Kapcsolja ki a vágóberendezést vagy 
a hálózati csatlakozót, és állítsa a 
vágóberendezést a legmagasabb állásba:

 – Amikor egyik munkaterületről 
egy másikra halad át

 – Amikor nem füves területeken halad át

•  Amennyiben munka közben 
meghibásodik vagy baleset történik, 
haladéktalanul állítsa le a motort, és vigye 
távolabbra a gépet, hogy ne okozzon további 
károkat. Személyi sérülést okozó baleset 
esetén haladéktalanul lásson hozzá a helyzet 
által megkívánt elsősegélynyújtáshoz, és 
forduljon egészségügyi ellátó intézményhez 
a szükséges kezelésekért. Gondosan 
távolítsa el az esetleges törmelékeket, 
amelyek - ha észrevétlenül maradnak 
- károkat vagy sérülést okozhatnak 
emberekben vagy állatokban.

Használat korlátozása
• Soha ne használja a gépet, ha a 
védőelemei sérültek, hiányoznak vagy 
nincsenek megfelelően felszerelve.

• Ne kapcsolja ki, iktassa ki, távolítsa el illetve 
ne módosítsa a gépen található biztonsági 
berendezéseket/mikrókapcsolókat.

 2.4 KARBANTARTÁS, TÁROLÁS 
ÉS SZÁLLÍTÁS

A rendszeres karbantartás és a megfelelő 
tárolás segít biztonságos, használatra 
képes állapotban megőrizni a gépet.

 Soha ne használja a gépet kopott vagy 
sérült alkatrészekkel. A meghibásodott 
vagy sérült alkatrészeket cserélje ki, 
soha ne próbálja megjavítani! Kizárólag 
eredeti alkatrészeket használjon: a nem 
eredeti és/vagy nem megfelelően beszerelt 
alkatrészek veszélyeztetik a gép biztonságát, 
tűzesetet vagy személysérülést okozhatnak 
és mentesítik a Gyártót mindennemű 
kötelezettség és felelősség alól.

Karbantartás
• A gép beállításakor ügyeljen arra, hogy 
az ujja ne maradjon a mozgásban lévő 
vágóberendezés és a gép álló részei között.

Tárolás
• A tűzveszély csökkentése érdekében soha 
ne hagyjon kapott anyagot tartalmazó 
tárolóedényeket a helyiségben.

Mozgatás és szállítás
• Amennyiben a gépet tehergépjárművön 
vagy pótkocsin kell szállítani, használjon 
megfelelő teherbírású, szélességű 
és hosszú felhajtó rámpát.

• Amikor gépjárművel szállítja a gépet:
 – a gépet megfelelő számú ember 
által tolva kell felrakni.

 – úgy kell beállítani, hogy senki 
számára ne legyen veszélyes 

 – megfelelően rögzíteni kell a szállító 
járműhöz kötéllel vagy lánccal, hogy fel 
ne borulhasson és meg ne sérülhessen

 2.5 KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezetvédelemnek a gép 
felhasználása közben fontos és elsődleges 
szerepet kell betöltenie, a társadalmi 
együttélés és életterünk érdekében.
• Ne zavarja a szomszédokat! Csak 
elfogadható időpontokban használja a 
gépet (ne használja kora reggel vagy késő 
este, amikor zavarhatja a többieket). 

• Szigorúan tartsa be a csomagolóanyag, 
az olaj, az üzemanyag, a szűrők, a 
meghibásodott alkatrészek és minden 
további, erősen környezetterhelő alkotó 
megsemmisítésére vonatkozó helyi 
törvényeket; az ilyen jellegű hulladékokat 
soha ne dobja a kommunális hulladékba, 
hanem elkülönítve szállítsa el az erre a célra 
szolgáló gyűjtőhelyekre, ahol gondoskodnak 
az anyagok újrahasznosításáról.

• Amikor üzemen kívül helyezi, ne rakja le 
akárhol a gépet, hanem a hatályos helyi 
előírások szerint forduljon egy gyűjtőhelyhez.

3. GÉP MEGISMERÉSE

 3.1 GÉP BEMUTATÁSA ÉS 
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA

Ez a gép vágóberendezések együttese 
által alkotott cserélhető tartozék.
Cserélhető kerti tartozék, amit egy 
másik gépre, egy frontkaszás fűnyíró 
traktorra kell csatlakoztatni, ami tartja 
és amelytől kapja a meghajtást.
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 3.1.1 Rendeltetésszerű használat

A „vágóberendezés-együttes” tartozékot 
fűnyírásra terveztük és fejlesztettük ki.

Általánosságban a következőket 
lehet elvégezni a géppel:
• Lenyírni, felaprítani és a talajra 
leteríteni a füvet („mulcsozás”)

• Lenyírni és a hátsó oldalon a 
talajra kidobnia füvet

 3.1.2 Nem rendeltetésszerű használat

Minden a fentebb felsoroltaktól eltérő 
felhasználás veszélyes lehet, és személyi 
sérülést és/vagy a tárgyakban károkat 
okozhat. Nem rendeltetésszerű használatnak 
minősül (például, de nem kizárólag):
• Más személyek, gyermekek vagy 
állatok szállítása a gépen;

• Rakományok tolása;
• Vágóberendezések működtetése 
nem füves területen.

 FONTOS   A gép nem rendeltetésszerű 
használata a garancia elvesztését vonja maga 
után, a Gyártó elhárít minden felelősséget és 
áthárítja a felhasználóra a kezelőben vagy 
harmadik személyeknek okozott károk és 
sérülések miatt keletkezett kötelezettségeket.

 3.1.3 Felhasználó típusa

A gép fogyasztók, azaz nem üzletszerű 
tevékenységet folytató felhasználók 
által történő használatra készült. 
„Hobbi célú” alkalmazásra készült.

 FONTOS   A gépet csak egy kezelő használja.

 3.2 BIZTONSÁGI JELZÉSEK

A gépen különböző jelzések láthatók 
(3. ábra). Az a rendeltetésük, hogy 
emlékeztessék a felhasználót a használat 
közben szükséges figyelmes magatartásra 
és megfelelő óvintézkedésekre.
A szimbólumok jelentése:

FIGYELEM! A gép használata 
előtt figyelmesen olvassa el 
a használati utasítást.

FIGYELEM! Ügyeljen az 
eldobott tárgyakra. Tartsa távol 
az esetleges bámészkodókat.

FIGYELEM! A javítások 
megkezdése előtt kösse le a 
gyújtógyertya csatlakozókábelét.

FIGYELEM! Soha ne nyúljon 
kézzel vagy lábbal a védőburkolat 
alá, amikor a gép üzemben van.

 FONTOS  A megsérült vagy olvashatatlan 
címkéket ki kell cserélni. Az új címkéket 
márkaszervizben szerezheti be.

 3.3 AZONOSÍTÓ ADATTÁBLA 

Az azonosító adattáblán a következő 
adatok vannak feltüntetve (1. ábra):

1. Márka
2. Gyártó címe
3. Modell
4. Gép típusa
5. Tartozék meghatározása
6. Súly kg-ban
7. Gyártási év 
8. Sorozatszám 
9. Cikkszám 
10. CE megfelelőség jelölés

Kérjük írja be a gép azonosításához 
szükséges adatokat a belső borítón 
található, erre a célra szolgáló helyre.

 FONTOS  Minden alkalommal, amikor 
márkaszervizhez fordul, adja meg a címkén 
látható termékazonosító adatokat.

 FONTOS   A megfelelőségi nyilatkozat mintája 
a használati utasítás utolsó oldalain található.

 3.4 FŐ ALKOTÓRÉSZEK

A gép a következő főbb 
alkotórészekből áll (1. ábra):

A. Karok
B. Védőburkolat
C. Kerekek
D. Fogantyú kézi emeléshez
E. „Quick Flip” kapcsológomb
F. Vágóberendezés hajtószíja
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G. Vágásmagasság kijelző
H. Vágásmagasság kézi beállítása 

(amennyiben van)
I. Elektromos kábel csatlakozója 

(amennyiben van)
J. Vágóberendezések

A frontkaszás fűnyíró traktoron 
található alkatrészek:
K. Gyorskioldó szerelvények
L. Emelőtárcsa
M. Tartozékemelő pedál
N. Vágásmagasság elektromos 

állítása kapcsoló
O. Hálózati csatlakozó (amennyiben van)

4. ÖSSZESZERELÉS

 FONTOS   A követendő biztonsági előírások 
a 2. fej.-ben vannak leírva.Szigorúan tartsa 
be ezeket az útmutatásokat a kockázatok 
és veszélyek elkerülése érdekében.

A tárolás és a szállítás miatt a gép egyes részeit 
nem szereltük fel közvetlenül a gyárban, ezeket 
a csomagolóanyag eltávolítása után Önnek kell 
a következő utasításokat betartva felszerelni.

  A kicsomagolást és a végső 
összeszerelést vízszintes, szilárd felületen 
kell végrehajtani, ahol megfelelő tér 
áll a gép és a csomagolóanyagainak 
mozgatásához rendelkezésre. Használjon 
megfelelő szerszámokat. Ne használja 
addig a gépet, a személyi sérülés és 
az anyagi kár megelőzése érdekében, 
ameddig az "ÖSSZESZERELÉS" 
fejezetben leírtakat el nem végezte.

 4.1 ALKATRÉSZEK ÖSSZESZERELÉSHEZ

A csomagolás tartalmazza az összeszereléshez 
szükséges alkatrészeket (4. ábra ), melyek a 
következő táblázatban vannak felsorolva:
Pos Megnevezés Q.tà

A Karok 2
B Keresztpánt 1
C Csavarok karok rögzítéséhez 2
D Csavarok, alátétek, anyák 

keresztpánt rögzítéséhez
6

E Szíj védőburkolata  1

 4.1.1 Kicsomagolás 

1. Óvatosan nyissa ki a csomagolást, és 
ügyeljen arra, hogy ne vesszen el semmi

2. Tanulmányozza a dobozban található 
dokumentációt, közte a használati utasítást.

3. Vegyen ki minden alkatrészt a dobozból.
4. Vegye ki a gépet a dobozból.
5. A kartondobozt és a csomagolóanyagot 

a hatályos helyi előírásoknak 
megfelelően semmisítse meg.

 4.2 VÁGÓBERENDEZÉS-EGYÜTTES 
ÖSSZESZERELÉSE

1. Állítsa a kart, amelyen a „Quick 
Flip” kapcsológomb van (5.C 
ábra) az ábrán látható oldalra, és 
rögzítse a csavarral (5.A ábra).

2. Állítsa a második kart (5.B ábra) az ellentétes 
oldalra, és rögzítse a csavarral (5.A ábra).

3. Állítsa be a keresztpántot (5.D ábra) úgy, 
hogy a furatok egybe essenek (5.E ábra), 
és az ábrán látható sorrendben rögzítse a 
csavarokat, alátéteket és anyákat (5.F ábra).

4. Állítsa a (frontkaszás fűnyíró traktorral 
szállított) csatlakozókengyeleket a 
keresztpánt bemélyedéseibe (5.G ábra), 
és rögzítse a (frontkaszás fűnyíró traktorral 
szállított) csavarokat és anyákat.

 4.3 VÁGÓBERENDEZÉS-EGYÜTTES 
CSATLAKOZTATÁSA A 
FŰNYÍRÓ TRAKTORRA

A vágóberendezés-együttest az első 
kerekekhez rögzített csatlakozókkal és az 
emelőtárcsával (frontkaszás fűnyíró traktorral 
szállítva), valamint a vágóberendezések 
hajtószíjával (a vágóberendezés-együttesre 
előzetesen felszerelve) lehet csatlakoztatni.
A helyes felszereléshez végezze el a következő 
lépéseket a megadott sorrendben. Első lépésként 
állítsa be a maximális vágásmagasságot, hogy 
megkönnyítse az összeszerelés további lépéseit.

 4.3.1 Elektromos kábel csatlakozójának 
csatlakoztatása

Ha a vágóberendezés-együttes 
elektromos vágásmagasság beállítással 
rendelkezik, csatlakoztassa a 
csatlakozót az aljzathoz (8.A ábra).

 4.3.2 Vágásmagasság beállítása

A könnyebb összeszerelés érdekében állítsa 
be a maximális vágásmagasságot (5.1. bek.).
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 4.3.3 Csatlakoztatás kerekekhez rögzített 
gyorskioldó szerelvényekhez

 FONTOS   A következő műveletek 
elvégzéséhez tanulmányozza a gép és 
a szerelvény használati utasítását is.
1. Ellenőrizze, hogy a gyorscsatlakozók 

fel vannak-e szerelve a fűnyíró traktorra 
valamint, hogy a vágóberendezés-együttes 
keresztpántján a helyükön legyenek 
rögzítve a csatlakozókengyelek.

2. Állítsa a vágóberendezés-
együttest a fűnyíró traktor elé.

3. Forgassa a gyorscsatlakozó szerelvényeket 
nyitott állásba (6.A ábra).

4. Mindkét oldalon emelje meg és támassza a 
szerelvény csatlakoztató kengyelének alsó 
részét (6.B ábra) a tengelyre (6.C ábra).

5. Mindkét oldalon csatlakoztassa a kengyelt 
(7.A ábra) a tengelyre (7.B ábra).

 4.3.4 Vágóberendezés hajtószíjának 
csatlakoztatása

1. Állítsa be a minimális 
vágásmagasságot (5.1. bek.)

2. Álljon a frontkaszás fűnyíró traktor elé.
3. Vezesse át a fűnyíró traktor 

tárcsáján a szíjat (9.A ábra).
4. Húzza meg a szíjfeszítőt (9.B 

ábra) a gép eleje felé.
5. Illessze az ékszíjat a szíjfeszítő 

ékszíjtárcsájára (9.C ábra), 
közben lassan engedje ki.

6. Végezetül egyik lábával forgassa el a 
gyorscsatlakozó szerelvényeket zárt 
állásba (7.C ábra), és helyezze vissza 
a csapot vagy sasszeget (7.D ábra).

 4.3.5 Szíj védőburkolatának felszerelése

1. Állítsa be a minimális 
vágásmagasságot (5.1. bek.)

2. Csúsztassa be a védőburkolatot (10.A ábra) 
a bal oldalra (a géppel szemközt állva).

3. Csúsztassa a villákat (10.B ábra) 
a keréktengelyre (10.C ábra).
  Győződjön meg arról, hogy a 

védőburkolat a (10 ábrá) látható 
módon, helyesen legyen felszerelve.

4. Csavarja be és szorítsa meg a 
csavarokat (10.D ábra).

 4.3.6 Emelőtárcsa felszerelése

Ezt az alkatrészt a frontkaszás 
fűnyíró traktorral szállítjuk.
1. Állítsa be a maximális 

vágásmagasságot (5.1. bek.)
2. Vezesse át a kábelt (11.A ábra) 

a frontkaszás fűnyíró traktor 
emelőtárcsájának vezetőjén (11.B ábra).

3. Miután összeállította a frontkaszás fűnyíró 
traktor vágóberendezés-együttesét, helyezze 
az emelőtárcsát (11.C ábra) a keresztpánt 
bemélyedésébe (11.D ábra). A megfelelő 
kapcsológomb elforgatásával rögzítse.

 4.4 VÁGÓBERENDEZÉS-
EGYÜTTES LECSATOLÁSA A 
FŰNYÍRÓ TRAKTORRÓL

A leszereléshez végezze el a következő 
lépéseket a megadott sorrendben.
1. Ha a vágóberendezés-együttes elektromos 

vágásmagasság beállítással rendelkezik, 
kösse le a kábelt a gépről (8.B ábra).

2. Csavarja ki és vegye ki a vágóberendezés-
együttes keresztpántjának emelőtárcsáját.

3. Szerelje le az ékszíj védőburkolatát 
a következő módon:

 – Lazítsa meg és vegye ki a 
csavarokat (10.D ábra)

 – Húzza ki a védőburkolatot (10.A ábra)
4. Vegye ki a csapot vagy sasszeget (7.D 

ábra), és forgassa a gyorscsatlakozó 
szerelvényeket nyitott állásba (6.A ábra).

5. A következő módon lazítsa meg a hajtószíjat:
 – Jobb kezével fogja meg a szíjfeszítő karját 
(9.B ábra), és húzza a gép eleje felé.

 – Bal kezével vegye le a hajtószíjat 
a szíjtárcsáról (9.C ábra).

 – Távolítsa el a hajtószíjat a 
szíjtárcsáról (9.A ábra).

6. Emelje meg a gyorscsatlakozó kengyeleit 
(7.A ábra), és csatolja le a vágóberendezés-
együttest a frontkaszás fűnyíró traktorról.

5. KEZELŐSZERVEK

 5.1 VÁGÁSMAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA

  A beállításokat álló 
vágóberendezésen hajtsa végre!
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 5.1.1 Elektromosan állítható 
vágási magasság

A vágási magasság fokozatmentesen állítható 
a frontkaszás fűnyíró traktoron lévő elektromos 
vágásmagasság állító kapcsoló segítségével.
A vágásmagasság kijelző (1.G ábra) 
a beállított magasságot mutatja.
 FONTOS  Az elektromos vágásmagasság-
beállítás bekapcsolásához csatlakoztassa 
a vágóberendezés-együttes elektromos 
vezetékének csatlakozóját a frontkaszás 
fűnyíró traktor aljzatához (8.A ábra).

 5.1.2 Manuálisan állítható 
vágási magasság

A kar segítségével (12.A ábra) a magasság 
több előre meghatározott pontba állítható.
A vágásmagasság kijelző (12.B ábra) 
a beállított magasságot mutatja.

 5.2 „QUICK FLIP” KAPCSOLÓGOMB

A „Quick Flip” kapcsológomb lehetővé 
teszi, hogy a gépet szállítási helyzetből 
gyorsan karbantartási helyzetbe állítsuk az 
alkatrészek leszerelése nélkül. (1.E ábra).

6. A GÉP HASZNÁLATA

 FONTOS   A követendő biztonsági előírások 
a 2. fej.-ben vannak leírva. Szigorúan tartsa 
be ezeket az útmutatásokat a kockázatok 
és veszélyek elkerülése érdekében.

 6.1 ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

A vágószerkezettel kétféleképpen 
lehet füvet vágni:
• Lenyírni, felaprítani és a talajra 
leteríteni a füvet („mulcsozás”)

• Lenyírni és a hátsó oldalon a 
talajra kidobnia füvet

Szállításkor a vágóberendezés 
„mulcsozás”-ra van beállítva.

A vágóberendezés-együttes 
hátulján történő fűkidobáshoz
• Lazítsa meg és vegye ki a terelőlemezt 
(13.B ábra) rögzítő csavart (13.A ábra)

• Távolítsa el a terelőlemezt (13.B ábra).
• Őrizze meg a csavart és a terelőlemezt 
a jövőbeni használathoz.

 6.2 BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSEK

Hajtsa végre a következő biztonsági 
ellenőrzéseket, és győződjön meg arról, 
hogy a kapott eredmények megfelelnek-e 
a táblázatban található értékeknek.

  A biztonsági ellenőrzést minden 
használat előtt el kell végezni.

 6.2.1 Általános ellenőrzés

Ellenőrzés tárgya Eredménye
Elektromos kábelek. Minden szigetelés ép. 

Nincs fizikai sérülés.
Tartozékon és 
vágóberendezéseken 
található csavarok

Megfelelően meghúzva 
(nem lazák)

Szíj védőburkolata Megfelelően behelyezve
Próbajárat bekapcsolt 
vágóberendezéssel (Lásd 
a gép kézikönyvében 
ezzel foglalkozó 
utasításokat)

Nincs szokatlan rázkódás.
Nincs szokatlan zaj.

 6.2.2 A gép üzemképességének 
ellenőrzése

A következő műveletek elvégzéséhez 
tanulmányozza a frontkaszás fűnyíró 
traktor használati utasítását is.

 6.3 INDÍTÁS / MUNKA

A következő műveletek elvégzéséhez 
tanulmányozza a frontkaszás fűnyíró 
traktor használati utasítását is.

 6.4 HASZNÁLAT UTÁN

• Tisztítsa meg a gépet (7.4. bek.).
• Ellenőrizze, hogy a gépen ne legyen sérülés. 
Szükség esetén, forduljon a márkaszervizhez.

7. RENDES KARBANTARTÁS

 7.1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 FONTOS   A követendő biztonsági előírások 
a 2. fej.-ben vannak leírva. Szigorúan tartsa 
be ezeket az útmutatásokat a kockázatok 
és veszélyek elkerülése érdekében.
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  Minden szemlét és karbantartást 
álló gépen, kikapcsolt motor mellett kell 
elvégezni. Vegye ki a kulcsot, és olvassa el 
az utasításokat mielőtt bármilyen tisztítási 
vagy karbantartási műveletet elkezdene. 

  Vegyen fel megfelelő ruházatot, 
munkavédelmi kesztyűt és szemüveget 
a karbantartás megkezdése előtt.

• A beavatkozások gyakoriságát és típusát 
a „Karbantartások táblázat”-ban foglaltuk 
össze. A táblázat segédlet ahhoz, hogy 
megőrizze a gép hatékonyságát és 
biztonságát. A főbb beavatkozásokat 
tartalmazza valamint azok gyakoriságát. 
Hajtsa végre a megfelelő intézkedést, 
azt, amelyiknek előbb jön el az ideje.

• A nem eredeti alkatrészek és tartozékok 
használata negatívan befolyásolhatja a 
gép működését és biztonságosságát. 
A gyártó elhárít minden felelősséget, 
amennyiben az okozott károkat vagy 
sérüléseket ilyen termékek okozták.

• Eredeti alkatrészeket márkaszervizekben 
és a márkakereskedésekben vásárolhat.

 FONTOS  A kézikönyvben nem bemutatott 
karbantartási és beállítási beavatkozásokat 
forgalmazója vagy márkaszerviz végezheti el.

 7.2 MOSÁSI ÉS KARBANTARTÁSI 
HELYZET

  Szigorúan tilos a vágóberendezés-
együttest karbantartási helyzetbe 
állítani, ha nem nyomta ki a 
tartozékemelő pedált (14.A ábra).

1. Kapcsolja be mindig a rögzítőféket, 
hogy a gép el ne mozduljon (Lásd a 
frontkaszás fűnyíró traktor kézikönyvében 
található használati utasítást is).

2. Ha a vágóberendezés-együttes elektromos 
vágásmagasság beállítással rendelkezik, 
kösse le a kábelt a gépről (8.A ábra).

3. Nyomja ki a frontkaszás fűnyíró traktor 
tartozékemelő pedálját (14.A ábra), és állítsa 
a felszerelést szállítási helyzetbe (Lásd a 
frontkaszás fűnyíró traktor kézikönyvében 
található használati utasítást is).

4. Jobb kézzel húzza kifele a „Quick 
Flip” kapcsológombot (14.B ábra), 
hogy meg lehessen emelni a 
vágóberendezés-együttest.

5. Fogja meg bal kézzel a vágóberendezés-
együttest (14.C ábra), és emelje 

meg kissé. Engedje vissza a 
„Quick Flip” kapcsológombot.

6. Lassan emelje meg, amíg el nem éri a 
maximális magasságot, ekkor egy kattanást 
fog hallani (15.A ábra). A vágóberendezés-
együttes karbantartási helyzetben kerül 
rögzítésre (15.B ábra) “SERVICE POSITION”.

7. Végezze el a vágóberendezések 
karbantartását.
  A gép egy olyan biztonsági rendszerrel 

van felszerelve, amely megakadályozza a 
vágóberendezés bekapcsolását, amikor 
karbantartási vagy szállítási helyzetben van. 
Szigorúan tilos megkísérelni 
bekapcsolni a vágóberendezéseket, 
amikor a vágóberendezés-együttes 
karbantartási helyzetben van.

8. A vágóberendezés-együttest úgy 
tudja ismételten szállítási helyzetbe 
állítani, ha ismét kihúzza a „Quick Flip” 
kapcsológombot, és kézzel kísérve, lassan 
leengedi a vágóberendezés-együttest. 
Amikor leért a legalsó helyzetbe, nyomja 
be a „Quick Flip” kapcsológombot.

9. Állítsa a tartozékemelő pedált munka 
állásba (Lásd a gép kézikönyvében 
található használati utasítást).

10. A vízzel történő tisztítás után indítsa be a 
gépet és az esetleges vágószerkezeteket, 
hogy eltávolítsa a vizet, hogy az be ne 
kerüljön, és ne károsítsa a csapágyakat.

 7.3 RÖGZÍTŐ ANYÁK ÉS CSAVAROK

• A gép biztonságos üzemelése érdekében 
tartsa mindig megfelelően meghúzva 
az anyákat és a csavarokat.

• Rendszeresen ellenőrizze, hogy 
a kidobócsövet rögzítő anyák 
jól meg legyenek húzva.

 7.4 TISZTÍTÁS

• Állítsa a vágóberendezés-
együttest mosási helyzetbe

• Körültekintően tisztítsa meg 
a vágóberendezés-együttes 
alját vízzel és kefével.

 FONTOS  Soha ne használjon 
nagynyomású vizet. Kárt okozhat az 
elektromos alkotórészekben.
• Amennyiben használat közben a 
fényezés megsérült vagy egyes részeken 
lejött, tisztítás után, amikor teljesen 
megszáradt a felület, javítsa ki.

• Használjon kültéri használatra, fémekhez 
ajánlott tartós sárga festéket.
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8. RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS

 8.1 VÁGÓBERENDEZÉS 
ELLENŐRZÉSE ÉS CSERÉJE

 MEGJEGYZÉS  Az életlen vágóberendezés 
tépi a füvet, a pázsit elsárgul.

A vágóberendezést érintő 
minden művelet (leszerelés, élezés, 
centírozás, javítás, visszaszerelés és/
vagy csere) különleges szakértelmet 
és célszerszámok használatát igénylő 
munka; a biztonság érdekében ezért 
mindig szakszervizben végeztesse el.

A sérült, vetemedett vagy kopott 
vágóberendezés-együttest mindig 
kompletten, a csavarokkal együtt cserélje 
ki, hogy megtartsa a kiegyensúlyozását.

 FONTOS  A vágóberendezéseket 
mindig párban kell cserélni, különösen 
ha kopásuk jelentősen eltérő. 

 FONTOS  Mindig eredeti vágóberendezést 
használjon, melyeken megtalálja a „Műszaki 
adatok” táblázatban megjelölt cikkszámot. 
Mivel a terméket folyamatosan fejlesztjük, 
előfordulhat, hogy a „Műszaki adatok” 
táblázatban feltüntetett vágóberendezéseket 
újabb, hasonlóan cserélhető és 
üzembiztos termékekkel helyettesítjük.

 8.2 VÁGÓBERENDEZÉS HAJTÓSZÍJÁNAK 
ELLENŐRZÉSE ÉS CSERÉJE

Ellenőrizze, hogy a szíj ép-e és nincsenek-e 
rajta kopásra utaló nyomok. Amennyiben 
a szíj sérült vagy kopott, cserélje ki. A 
szíjcseréért forduljon márkaszervizhez.

9. TÁROLÁS

Amikor a gépet 30 napot meghaladó 
időre kell tárolnia:

1. Gondosan tisztítsa meg a tartozékot.
2. Ellenőrizze, hogy a tartozékon ne legyen 

sérülés. Ha szükséges, javítsa meg.
3. Amennyiben a fényezés sérült, javítsa 

ki, hogy be ne rozsdásodjon.
4. Végezzen rozsdavédelmet a fémfelületeken.
5. Lehetőség szerint zárt helyen 

tárolja a tartozékot.
6. Javasoljuk, hogy a gép betárolása esetén 

a vágóberendezés-együttes munka- 
vagy szállítási helyzetben legyen, hogy 

a hajtószíj meg ne sérüljön (Lásd a 
frontkaszás fűnyíró traktor kézikönyvében 
található használati utasítást is).

10. SZERVIZELÉS ÉS JAVÍTÁSOK

Ez a kézikönyv tartalmazza a gép vezetéséhez 
és a felhasználó által elvégezhető helyes 
alapkarbantartásához szükséges összes 
útmutatást. A kézikönyvben nem leírt 
beállításokkal és karbantartásokkal forduljon 
forgalmazójához vagy szakszervizhez, 
ahol rendelkeznek a munka szakszerű 
elvégzéséhez szükséges ismeretekkel 
és szerszámokkal, hogy megőrizhesse 
gépe biztonságát és eredeti állapotát.
A nem megfelelő műhelyben vagy nem 
megfelelő szakértelemmel rendelkező 
személyek által elvégzett beavatkozások 
a Garancia minden formájának valamint 
a Gyártó minden kötelezettségének és 
felelősségének megszűnését vonja maga után.

• A garanciális javításokat és karbantartást 
kizárólag márkaszervizek végezhetik. 

• A márkaszervizek kizárólag eredeti 
alkatrészeket használnak. Az eredeti 
alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten 
a gépekhez alakították ki.

• Nem engedélyezett nem eredeti alkatrészek 
és tartozékok használata. Amennyiben 
nem eredeti alkatrészeket és tartozékokat 
használ a garancia megszűnik.

• Javasoljuk, hogy évente egyszer vigye be 
gépét egy márkaszervizbe a szükséges 
karbantartás, szemlék elvégzése valamint a 
biztonsági berendezések ellenőrzése céljából.

11. MOZGATÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A tartozék mozgatásakor és szállításakor:
• Állítsa le a gépet
• Várja meg, hogy a vágóberendezések 
teljesen leálljanak

• Állítsa be a minimális 
vágásmagasságot (5.1. bek.)

• Vágószerkezet-együttes lecsatolása 
a fűnyíró traktorról (4.4. fej.)

• A kerekein tolja el (1.C ábra)

12. GARANCIA

Gyártási és anyaghibákra teljes körű 
garancia van érvényben. A felhasználónak 
körültekintően be kell tartania a csatolt 
dokumentumban szereplő utasításokat.
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A garancia nem vonatkozik a 
következők miatti károsodásra:
• Nem ismerte meg kellőképpen 
a kísérő dokumentációt.

• Figyelmetlenség.
• Nem rendeltetésszerű vagy nem 
megengedett használat és összeszerelés.

• Nem eredeti alkatrészek használata.
• Nem a gyártó által szállított, illetve 
jóváhagyott tartozékok használata.

Nem vonatkozik a garancia továbbá:

• A kopó alkatrészekre, például ékszíjakra, 
marócsigákra, fényszórókra, kerekekre, 
nyírócsavarokra és kábelekre.

• Szokványos kopásra.
• Motorokra. Ezekre a motor gyártójának a 
garanciái érvényesek külön feltételek szerint.

A vásárlásra az egyes országok nemzeti 
törvényei az irányadók. Ez a garancia 
nem korlátozza azokat a jogokat, amelyek 
a vásárlót a fentiekben hivatkozott 
törvények értelmében megilletik.

13. KARBANTARTÁSOK TÁBLÁZAT

Beavatkozás Gyakoriság Bekezdés 

Első 
alkalommal 

Ezt követően

GÉP
Összes rögzítés ellenőrzése - Minden használat előtt 7.3.
Biztonsági ellenőrzések / Kezelőszervek ellenőrzése - Minden használat előtt 6.2.
Általános tisztítás és ellenőrzés  - Minden használat után 7.4.
Vágóberendezések kopásának ellenőrzése - Minden használat előtt 8.1
Hajtószíj kopásának ellenőrzése 5 óra 25 óra 8.2

14.  HIBAKERESÉS

MEGHIBÁSODÁS FELTÉTELEZHETŐ KIVÁLTÓ OK ELHÁRÍTÁS
1. Szokatlan rázkódás 
üzemelés közben

Egyes részek meglazultak vagy a 
vágóberendezések megsérültek.

Húzza meg az összes rögzítő 
eszközt. Cseréltesse ki a sérült 
részeket egy márkaszervizben.

A vágóberendezés-
együttes tele van fűvel

Tisztítsa meg a vágóberendezés-együttest

2. Egyenetlenül nyír A vágóberendezések 
hatékonysága nem megfelelő

Forduljon forgalmazójához

Lenyírandó fűhöz viszonyítva 
nagy haladási sebesség

Csökkentse a haladás sebességét és/vagy 
növelje meg a vágási magasságot (5.1. bek.)
Várja meg, hogy a fű megszáradjon

3. Nem lehet bekapcsolni 
a vágóberendezéseket 
vagy kikapcsoláskor 
nem állnak le 
haladéktalanul

A kapcsolórendszerrel vagy a 
vágóberendezés hajtószíjával van gond

Forduljon a márkaszervizhez.

Amennyiben a leírt javaslatok alkalmazása után is fennáll a meghibásodás, forduljon forgalmazójához!
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A) 

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

2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:  Assieme Dispositivo di taglio  
                                                                                            (accessorio intercambiabile) / taglio erba 

a)  Tipo / Modello Base 85C, 85C E, 85C QF, 95CV, 95CV E, 95CP, 95CP E, 95C E QF,
100C E, 105C E, 110C E, 125C E, 125C H, 135C H, 155C H

b)  Mese/Anno di costruzione 

c)  Matricola 

d) Motore / 

3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

         •    MD:  2006/42/EC  
 e) Ente Certificatore: /
 f) Esame CE del tipo: / 

  
  

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 

EN ISO 5395-1:2013 
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017 

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

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

                                                                                                            

171514111_0
  

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 :  Assemblage des organes de coupe 
(équipement interchangeable) /  
coupe du gazon 
a) Type / Modèle de Base 
b) Mois / Année de construction 
c) Série 
d) Moteur:  
3. Est conforme aux prescriptions des 
directives :  
e) Organisme de certification  
f) Examen CE du Type 
4. Renvoi aux Normes harmonisées  
m) Personne habilitée à établir le Dossier 
Technique :    
n) Lieu et Date                             

EN (Translation of the original instruction) 
EC Declaration of Conformity  
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A) 
1. The Company 
2. Herby declares under its own responsibility 
that the machine: Cutting-means assembly 
(interchangeable equipment)/  
grass cutting 
a) Type / Base Model 
b) Month / Year of manufacture 
c) Serial number 
d) Motor:  
3. Conforms to directive specifications:  
e) Certifying body 
f) EC examination of Type 
4. Reference to harmonised Standards 
m) Person authorised to create the Technical 
Folder:    
n) Place and Date                             

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

EG-Konformitätserklärung 
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil 
A) 
1. Die Gesellschaft 
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die 
Maschine: Schneidwerkzeugbaugruppe 
(austauschbare Ausrüstung)/  
rasenschnitt 
a) Typ / Basismodell 
b) Monat / Baujahr 
c) Seriennummer 
d) Motor:  
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien 
entspricht:  
e) Zertifizierungsstelle 
f) EG-Baumusterprüfung 
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen 
m) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 
befugte Person:    
n) Ort und Datum                              

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

ES (Traducción del Manual Original) 

Declaración de Conformidad CE 
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 
A) 
1. La Empresa 
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la 
máquina: Grupo dispositivos de corte  (equipo 
intercambiable) /  
corte hierba 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mes / Año de fabricación 
c) Matrícula 
d) Motor:  
3. Cumple con las especificaciones de las 
directivas:  
e) Ente certificador 
f) Examen CE del Tipo 
4. Referencia a las Normas armonizadas 
m) Persona autorizada a realizar el Manual 
Técnico:    
n) Lugar y Fecha                             

PT (Tradução do manual original) 
Declaração CE de Conformidade 
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, 
parte A) 
1. A Empresa 
2. Declara sob a própria responsabilidade que a 
máquina: Conjunto dispositivos de corte  
(ferramenta intercambiável)/  
corte da relva 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mês / Ano de fabrico 
c) Matrícula 
d) Moto:  
3. É conforme às especificações das diretivas:  
e) Órgão certificador  
f) Exame CE do Tipo 
4. Referência às Normas harmonizadas 
m) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
n) Local e Data                             

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 

EK-∆ήλωση συµµόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II, 
µέρος A) 
1. Η Εταιρία
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: Συστήµατα
κοπής (πτυσσόµενος εξοπλισµός) / 
κοπή της χλόης
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθµός µητρώου  
d) Κινητήρας:  
3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της
οδηγίας:  
e) Οργανισµός πιστοποίησης
f) Εξέταση CE του Τύπου  
4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης
m) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:    
n) Τόπος και Χρόνος                             

TR  (Orijinal Talimatların Tercümesi) 
AT Uygunluk Beyanı 
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A) 
1. Şirket 
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki 
makinenin: Kesim düzeni bileşiği  (değiştirilebilir 
alet) /  
çim kesimi 
a) Tip / Standart model 
b)  Üretimin Ay / yıl 
c) Sicil numarası 
d) Motor:  
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun 
olduğunu beyan etmektedir:  
e) Sertifikalandıran kurum 
f) ... Tipi CE incelemesi 
4. Harmonize standartlara atıf 
m) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:    
n) Yer ve Tarih                             

MK  (Превод на оригиналните упатства) 

Декларација за усогласеност со ЕУ  
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II, 
дел A) 
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина: Плоча со уред со
сечиво (заменлив алат) /  
косење трева
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор:  
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:  
д)  тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
љ) овластено лице за составување на
Техничката брошура    
н) место и датум                             

EXAMPLE



doc_base r.9- c-deck_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: 
Klippeenhet (utskiftbart utstyr)  /  
gressklipping 
a) Type / Modell 
b) Måned / Byggeår 
c) Serienummer 
d) Motor:  
3. Oppfyller kravene i direktivene:  
e) Sertifiseringsorgan 
f) EF-typeprøving 
4. Henvisning til harmoniserte standarder 
m) Person som har fullmakt til å utferdige 
teknisk dokumentasjon:    
n) Sted og dato                             

SV  (Översättning av bruksanvisning i original) 

EG-försäkran om överensstämmelse 
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la) 
1. Företaget 
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen : 
Skärenhetsgrupp  (utbytbar utrustning)  / 
 gräsklippning 
a) Typ / Basmodell 
b) Månad / Tillverkningsår 
c) Serienummer 
d) Motor:  
3. Överensstämmer med föreskrifterna i 
direktivet  
e) Intygsorgan_ Anmält organ 
f) EG typgodkännande 
4. Referens till harmoniserade standarder 
m) Auktoriserad person för upprättandet av den 
tekniska dokumentationen:    
n) Ort och datum                             

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

FI  (Alkuperäisten ohjeiden käännös) 
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A) 
1. Yritys 
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone: 
Leikkuuvälineiden kokonaisuus  (vaihdettava 
väline) /  
ruohonleikkuu 
a) Tyyppi / Perusmalli 
b) Kuukausi /Valmistusvuosi 
c) Sarjanumero 
d) Moottori :  
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien 
asettamien vaatimusten kanssa:  
e) Sertifiointiyritys 
f) EY-tyyppitarkastus 
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin 
m) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu 
henkilö:    
n) Paikka ja päivämäärä                            

CS  (Překlad původního návodu k používání) 
ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES, 
Příloha II, část A) 
1. Společnost 
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj: 
Montážní celek sekacích zařízení (vyměnitelná 
výbava) /  
sekačka na trávu 
a) Typ / Základní model 
b) Měsíc / Rok výroby 
c) Výrobní číslo 
d) Motor:  
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:  
e) Certifikační orgán 
f) ES zkouška Typu 
4. Odkazy na Harmonizované normy 
m) Osoba autorizovaná pro vytvoření 
Technického spisu:    
n) Místo a Datum                             

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) 
Deklaracja zgodności WE 
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, 
część A) 
1. Spółka 
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że 
maszyna: Zespół tnący  (vyměnitelná výbava) /  
cięcie trawy 
a) Typ / Model podstawowy 
b) Miesiąc / Rok produkcji 
c) Numer seryjny 
d) Silnik:  
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących 
Dyrektyw:  
e) Jednostka certyfikująca 
f) Badanie typu WE 
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych 
m) Osoba upoważniona do zredagowania 
Dokumentacji technicznej:    
n) Miejscowość i data                             

HU (Eredeti használati utasítás fordítása) 

EK-megfelelőségi nyilatkozata 
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész) 
1. Alulírott Vállalat 
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti, 
hogy az alábbi gép: Vágóegység-tárcsa  
(cserélhető alkatrész) /  
fűnyírás 
a) Típus / Alaptípus 
b) Hónap / Gyártás éve 
c) Gyártási szám 
d) Motor:  
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:  
e) Tanúsító szerv 
f) CE vizsgálat típusa 
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra 
m) Műszaki Dosszié szerkesztésére 
felhatalmazott személy:    
n) Helye és ideje                             

RU (Перевод оригинальных инструкций) 
Декларация соответствия нормам ЕС  
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A) 
1. Предприятие  
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина: Режущий узел
(сменное оборудование) /  
стрижка газона
a) Тип / Базовая модель
b) Месяц /Год изготовления  
c) Паспорт
d) Двигатель:  
сгорания
3. Соответствует требованиям следующих
директив:  
e) Сертифицирующий орган
f) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы  
m) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:    
n) Место и дата                             

HR (Prijevod originalnih uputa) 

EK Izjava o sukladnosti 
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II, 
dio A) 
1. Tvrtka: 
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je 
stroj: Sustav noževa  (zamjenjivi alat) /  
košenje trave 
a) Vrsta / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Matični broj 
d) Motor:  
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:  
e) Certifikacijsko tijelo 
f) Tipsko ispitivanje EZ 
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane 
norme: 
m) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke 
datoteke:    
n) Mjesto i datum                             

SL (Prevod izvirnih navodil) 

ES izjava o skladnosti 
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A) 
1. Družba  
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj: 
Sestav rezalnih naprav (izmenljiva oprema) /  
košnja trave 
a) Tip / osnovni model 
b) Mesec /Leto izdelave 
c) Serijska številka 
d) Motor:  
3. Skladen je z določili direktiv :  
e) Ustanova, ki izda potrdilo 
f) ES pregled tipa 
4. Sklicevanje na usklajene predpise 
m) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične 
knjižice:    
n) Kraj in datum                             

BS  (Prijevod originalnih uputa) 
EZ izjava o sukladnosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo 
A) 
1. Firma 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Sklop reznih glava (alatka koja se može 
zamijeniti s drugim alatkama)/  
Košenje trave 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor:  
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:  
e) Certifikaciono tijelo 
f) EZ ispitivanje tipa 
4. Pozivanje na usklađene norme 
m) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:    
n) Mjesto i datum                             

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie) 
ES vyhlásenie o zhode 
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES, 
Príloha II, časť A) 
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj:  
Montážny celok kosiacich zariadení 
(vymeniteľná výbava) /  
kosačka na trávu 
a) Typ / Základný model 
b) Mesiac / Rok výroby   
c) Výrobné číslo 
d) Motor:  
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:  
e) Certifikačný orgán 
f) Skúška typu ES 
4. Odkaz na Harmonizované normy 
m) Osoba autorizovaná na vytvorenie 
Technického spisu:    
n) Miesto a Dátum                             

RO (Traducerea manualului fabricantului) 
CE -Declaratie de Conformitate 
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A) 
1. Societatea 
2. Declară pe propria răspundere că maşina: 
Ansamblul dispozitivelor de tăiere (instrument 
interschimbabil)/  
tăiat iarba 
a) Tip / Model de bază
b) Luna /Anul de fabricație 
c) Număr de serie 
d) Motor:  
3. Este în conformitate cu specificaţiile 
directivelor:  
e) Organism de certificare 
f) Examinare CE de Tip 
4. Referinţă la Standardele armonizate  
m) Persoană autorizată să întocmească Dosarul 
Tehnic    
n) Locul şi Data                             

LT (Originalių instrukcijų vertimas) 
EB atitikties deklaracija 
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A) 
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys: Pjovimo 
agregatas (keičiama įranga) /  
žolės pjovimas 
a) Tipas / Bazinis Modelis 
b) Mėnuo / Pagaminimo metai 
c) Serijos numeris 
d) Variklis:  
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:  
e) Sertifikavimo įstaiga 
f) CE tipo tyrimas 
4. Nuoroda į suderintas Normas 
m) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:    
n) Vieta ir Data                             

LV  (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas) 
EK atbilstības deklarācija 
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II, 
daļa A) 
1. Uzņēmums 
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka 
mašīna: Griezējierīču bloks (maināms 
piederums) /  
zāles pļaušana 
a) Tips / Bāzes modelis 
b) Mēnesis / Ražošanas gads 
c) Sērijas numurs 
d) Motors:  
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:  
e) Sertifikācijas iestāde 
f) CE tipveida pārbaude 
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem 
m) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja 
tehnisko dokumentāciju:    
n) Vieta un datums                             

SR (Prevod originalnih uputstvaI) 
EC deklaracija o usaglašenosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo 
A) 
1. Preduzeće 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Sklop reznih glava (alatka koja se može 
zameniti s drugim alatkama) /  
košenje trave 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mesec /Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor:
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:  
e)  Sertifikaciono telo 
f) EC ispitivanje tipa: 
4. Pozivanje na usklađene norme 
m) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke 
brošure    
n) Mesto i datum                             

BG (Превод на оригиналните инструкции) 
ЕО декларация за съответствие
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение
II, част А) 
1. Дружеството
2. На собствена отговорност декларира, че
машината: блок на инструментите за рязане
(взаимозаменяемо оборудване) /  
рязане на трева
а) Вид / Базисен модел
б) Месец / година на производство
в) Сериен номер
г) Мотор:  
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:  
д) Сертифициращ орган
е) ЕО изследване на вида
4. Базирано на хармонизираните норми
н) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:    
р) Място и дата

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge) 
EÜ vastavusdeklaratsioon 
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A) 
1. Firma 
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin: 
Lõikeseadmete agregaat (vahetatav seade) / 
muruniitja 
a) Tüüp / Põhimudel 
b) Kuu aega / Tootmisaasta 
c) Matrikkel 
d) Mootor:  
3.  Vastab direktiivide nõuetele:  
e) Kinnitav asutus 
f) EÜ tüübihindamine 
4. Viide ühtlustatud standarditele 
m) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:    
n) Koht ja Kuupäev 

doc_base r.9- c-deck_0 

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

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

2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:  Assieme Dispositivo di taglio  
                                                                                            (accessorio intercambiabile) / taglio erba 

a)  Tipo / Modello Base 85C, 85C E, 85C QF, 95CV, 95CV E, 95CP, 95CP E, 95C E QF,
100C E, 105C E, 110C E, 125C E, 125C H, 135C H, 155C H

b)  Mese/Anno di costruzione 

c)  Matricola 

d) Motore / 

3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

         •    MD:  2006/42/EC  
 e) Ente Certificatore: /
 f) Esame CE del tipo: / 

  
  

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 

EN ISO 5395-1:2013 
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017 

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

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

                                                                                                            

171514111_0
  

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 :  Assemblage des organes de coupe 
(équipement interchangeable) /  
coupe du gazon 
a) Type / Modèle de Base 
b) Mois / Année de construction 
c) Série 
d) Moteur:  
3. Est conforme aux prescriptions des 
directives :  
e) Organisme de certification  
f) Examen CE du Type 
4. Renvoi aux Normes harmonisées  
m) Personne habilitée à établir le Dossier 
Technique :    
n) Lieu et Date                             

EN (Translation of the original instruction) 
EC Declaration of Conformity  
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A) 
1. The Company 
2. Herby declares under its own responsibility 
that the machine: Cutting-means assembly 
(interchangeable equipment)/  
grass cutting 
a) Type / Base Model 
b) Month / Year of manufacture 
c) Serial number 
d) Motor:  
3. Conforms to directive specifications:  
e) Certifying body 
f) EC examination of Type 
4. Reference to harmonised Standards 
m) Person authorised to create the Technical 
Folder:    
n) Place and Date                             

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

EG-Konformitätserklärung 
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil 
A) 
1. Die Gesellschaft 
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die 
Maschine: Schneidwerkzeugbaugruppe 
(austauschbare Ausrüstung)/  
rasenschnitt 
a) Typ / Basismodell 
b) Monat / Baujahr 
c) Seriennummer 
d) Motor:  
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien 
entspricht:  
e) Zertifizierungsstelle 
f) EG-Baumusterprüfung 
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen 
m) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 
befugte Person:    
n) Ort und Datum                              

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

ES (Traducción del Manual Original) 

Declaración de Conformidad CE 
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 
A) 
1. La Empresa 
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la 
máquina: Grupo dispositivos de corte  (equipo 
intercambiable) /  
corte hierba 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mes / Año de fabricación 
c) Matrícula 
d) Motor:  
3. Cumple con las especificaciones de las 
directivas:  
e) Ente certificador 
f) Examen CE del Tipo 
4. Referencia a las Normas armonizadas 
m) Persona autorizada a realizar el Manual 
Técnico:    
n) Lugar y Fecha                             

PT (Tradução do manual original) 
Declaração CE de Conformidade 
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, 
parte A) 
1. A Empresa 
2. Declara sob a própria responsabilidade que a 
máquina: Conjunto dispositivos de corte  
(ferramenta intercambiável)/  
corte da relva 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mês / Ano de fabrico 
c) Matrícula 
d) Moto:  
3. É conforme às especificações das diretivas:  
e) Órgão certificador  
f) Exame CE do Tipo 
4. Referência às Normas harmonizadas 
m) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
n) Local e Data                             

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 

EK-∆ήλωση συµµόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II, 
µέρος A) 
1. Η Εταιρία
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: Συστήµατα
κοπής (πτυσσόµενος εξοπλισµός) / 
κοπή της χλόης
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθµός µητρώου  
d) Κινητήρας:  
3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της
οδηγίας:  
e) Οργανισµός πιστοποίησης
f) Εξέταση CE του Τύπου  
4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης
m) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:    
n) Τόπος και Χρόνος                             

TR  (Orijinal Talimatların Tercümesi) 
AT Uygunluk Beyanı 
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A) 
1. Şirket 
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki 
makinenin: Kesim düzeni bileşiği  (değiştirilebilir 
alet) /  
çim kesimi 
a) Tip / Standart model 
b)  Üretimin Ay / yıl 
c) Sicil numarası 
d) Motor:  
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun 
olduğunu beyan etmektedir:  
e) Sertifikalandıran kurum 
f) ... Tipi CE incelemesi 
4. Harmonize standartlara atıf 
m) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:    
n) Yer ve Tarih                             

MK  (Превод на оригиналните упатства) 

Декларација за усогласеност со ЕУ  
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II, 
дел A) 
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина: Плоча со уред со
сечиво (заменлив алат) /  
косење трева
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор:  
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:  
д)  тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
љ) овластено лице за составување на
Техничката брошура    
н) место и датум                             

doc_base r.9- c-deck_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: 
Klippeenhet (utskiftbart utstyr)  /  
gressklipping 
a) Type / Modell 
b) Måned / Byggeår 
c) Serienummer 
d) Motor:  
3. Oppfyller kravene i direktivene:  
e) Sertifiseringsorgan 
f) EF-typeprøving 
4. Henvisning til harmoniserte standarder 
m) Person som har fullmakt til å utferdige 
teknisk dokumentasjon:    
n) Sted og dato                             

SV  (Översättning av bruksanvisning i original) 

EG-försäkran om överensstämmelse 
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la) 
1. Företaget 
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen : 
Skärenhetsgrupp  (utbytbar utrustning)  / 
 gräsklippning 
a) Typ / Basmodell 
b) Månad / Tillverkningsår 
c) Serienummer 
d) Motor:  
3. Överensstämmer med föreskrifterna i 
direktivet  
e) Intygsorgan_ Anmält organ 
f) EG typgodkännande 
4. Referens till harmoniserade standarder 
m) Auktoriserad person för upprättandet av den 
tekniska dokumentationen:    
n) Ort och datum                             

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

FI  (Alkuperäisten ohjeiden käännös) 
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A) 
1. Yritys 
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone: 
Leikkuuvälineiden kokonaisuus  (vaihdettava 
väline) /  
ruohonleikkuu 
a) Tyyppi / Perusmalli 
b) Kuukausi /Valmistusvuosi 
c) Sarjanumero 
d) Moottori :  
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien 
asettamien vaatimusten kanssa:  
e) Sertifiointiyritys 
f) EY-tyyppitarkastus 
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin 
m) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu 
henkilö:    
n) Paikka ja päivämäärä                            

CS  (Překlad původního návodu k používání) 
ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES, 
Příloha II, část A) 
1. Společnost 
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj: 
Montážní celek sekacích zařízení (vyměnitelná 
výbava) /  
sekačka na trávu 
a) Typ / Základní model 
b) Měsíc / Rok výroby 
c) Výrobní číslo 
d) Motor:  
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:  
e) Certifikační orgán 
f) ES zkouška Typu 
4. Odkazy na Harmonizované normy 
m) Osoba autorizovaná pro vytvoření 
Technického spisu:    
n) Místo a Datum                             

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) 
Deklaracja zgodności WE 
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, 
część A) 
1. Spółka 
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że 
maszyna: Zespół tnący  (vyměnitelná výbava) /  
cięcie trawy 
a) Typ / Model podstawowy 
b) Miesiąc / Rok produkcji 
c) Numer seryjny 
d) Silnik:  
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących 
Dyrektyw:  
e) Jednostka certyfikująca 
f) Badanie typu WE 
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych 
m) Osoba upoważniona do zredagowania 
Dokumentacji technicznej:    
n) Miejscowość i data                             

HU (Eredeti használati utasítás fordítása) 

EK-megfelelőségi nyilatkozata 
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész) 
1. Alulírott Vállalat 
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti, 
hogy az alábbi gép: Vágóegység-tárcsa  
(cserélhető alkatrész) /  
fűnyírás 
a) Típus / Alaptípus 
b) Hónap / Gyártás éve 
c) Gyártási szám 
d) Motor:  
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:  
e) Tanúsító szerv 
f) CE vizsgálat típusa 
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra 
m) Műszaki Dosszié szerkesztésére 
felhatalmazott személy:    
n) Helye és ideje                             

RU (Перевод оригинальных инструкций) 
Декларация соответствия нормам ЕС  
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A) 
1. Предприятие  
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина: Режущий узел
(сменное оборудование) /  
стрижка газона
a) Тип / Базовая модель
b) Месяц /Год изготовления  
c) Паспорт
d) Двигатель:  
сгорания
3. Соответствует требованиям следующих
директив:  
e) Сертифицирующий орган
f) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы  
m) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:    
n) Место и дата                             

HR (Prijevod originalnih uputa) 

EK Izjava o sukladnosti 
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II, 
dio A) 
1. Tvrtka: 
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je 
stroj: Sustav noževa  (zamjenjivi alat) /  
košenje trave 
a) Vrsta / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Matični broj 
d) Motor:  
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:  
e) Certifikacijsko tijelo 
f) Tipsko ispitivanje EZ 
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane 
norme: 
m) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke 
datoteke:    
n) Mjesto i datum                             

SL (Prevod izvirnih navodil) 

ES izjava o skladnosti 
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A) 
1. Družba  
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj: 
Sestav rezalnih naprav (izmenljiva oprema) /  
košnja trave 
a) Tip / osnovni model 
b) Mesec /Leto izdelave 
c) Serijska številka 
d) Motor:  
3. Skladen je z določili direktiv :  
e) Ustanova, ki izda potrdilo 
f) ES pregled tipa 
4. Sklicevanje na usklajene predpise 
m) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične 
knjižice:    
n) Kraj in datum                             

BS  (Prijevod originalnih uputa) 
EZ izjava o sukladnosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo 
A) 
1. Firma 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Sklop reznih glava (alatka koja se može 
zamijeniti s drugim alatkama)/  
Košenje trave 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor:  
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:  
e) Certifikaciono tijelo 
f) EZ ispitivanje tipa 
4. Pozivanje na usklađene norme 
m) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:    
n) Mjesto i datum                             

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie) 
ES vyhlásenie o zhode 
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES, 
Príloha II, časť A) 
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj:  
Montážny celok kosiacich zariadení 
(vymeniteľná výbava) /  
kosačka na trávu 
a) Typ / Základný model 
b) Mesiac / Rok výroby   
c) Výrobné číslo 
d) Motor:  
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:  
e) Certifikačný orgán 
f) Skúška typu ES 
4. Odkaz na Harmonizované normy 
m) Osoba autorizovaná na vytvorenie 
Technického spisu:    
n) Miesto a Dátum                             

RO (Traducerea manualului fabricantului) 
CE -Declaratie de Conformitate 
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A) 
1. Societatea 
2. Declară pe propria răspundere că maşina: 
Ansamblul dispozitivelor de tăiere (instrument 
interschimbabil)/  
tăiat iarba 
a) Tip / Model de bază
b) Luna /Anul de fabricație 
c) Număr de serie 
d) Motor:  
3. Este în conformitate cu specificaţiile 
directivelor:  
e) Organism de certificare 
f) Examinare CE de Tip 
4. Referinţă la Standardele armonizate  
m) Persoană autorizată să întocmească Dosarul 
Tehnic    
n) Locul şi Data                             

LT (Originalių instrukcijų vertimas) 
EB atitikties deklaracija 
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A) 
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys: Pjovimo 
agregatas (keičiama įranga) /  
žolės pjovimas 
a) Tipas / Bazinis Modelis 
b) Mėnuo / Pagaminimo metai 
c) Serijos numeris 
d) Variklis:  
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:  
e) Sertifikavimo įstaiga 
f) CE tipo tyrimas 
4. Nuoroda į suderintas Normas 
m) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:    
n) Vieta ir Data                             

LV  (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas) 
EK atbilstības deklarācija 
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II, 
daļa A) 
1. Uzņēmums 
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka 
mašīna: Griezējierīču bloks (maināms 
piederums) /  
zāles pļaušana 
a) Tips / Bāzes modelis 
b) Mēnesis / Ražošanas gads 
c) Sērijas numurs 
d) Motors:  
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:  
e) Sertifikācijas iestāde 
f) CE tipveida pārbaude 
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem 
m) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja 
tehnisko dokumentāciju:    
n) Vieta un datums                             

SR (Prevod originalnih uputstvaI) 
EC deklaracija o usaglašenosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo 
A) 
1. Preduzeće 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Sklop reznih glava (alatka koja se može 
zameniti s drugim alatkama) /  
košenje trave 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mesec /Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor:
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:  
e)  Sertifikaciono telo 
f) EC ispitivanje tipa: 
4. Pozivanje na usklađene norme 
m) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke 
brošure    
n) Mesto i datum                             

BG (Превод на оригиналните инструкции) 
ЕО декларация за съответствие
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение
II, част А) 
1. Дружеството
2. На собствена отговорност декларира, че
машината: блок на инструментите за рязане
(взаимозаменяемо оборудване) /  
рязане на трева
а) Вид / Базисен модел
б) Месец / година на производство
в) Сериен номер
г) Мотор:  
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:  
д) Сертифициращ орган
е) ЕО изследване на вида
4. Базирано на хармонизираните норми
н) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:    
р) Място и дата

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge) 
EÜ vastavusdeklaratsioon 
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A) 
1. Firma 
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin: 
Lõikeseadmete agregaat (vahetatav seade) / 
muruniitja 
a) Tüüp / Põhimudel 
b) Kuu aega / Tootmisaasta 
c) Matrikkel 
d) Mootor:  
3.  Vastab direktiivide nõuetele:  
e) Kinnitav asutus 
f) EÜ tüübihindamine 
4. Viide ühtlustatud standarditele 
m) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:    
n) Koht ja Kuupäev 

EXAMPLE
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IT • Il contenuto e le immagini del presente manuale d’uso sono stati realizzati per conto di STIGA SpA e sono tutelati da diritto d’autore – 
E’ vietata ogni riproduzione o alterazione anche parziale non autorizzata del documento.
BG • Съдържанието и изображенията в настоящото ръководство са извършени за STIGA SpA и са защитени с авторски права  – 
Забранява се всяко неоторизирано възпроизвеждане или промяна, дори и отчасти на документа.
BS • Sadržaj i slike iz ovog korisničkog priručnika napravljeni su isključivo za STIGA SpA i zaštićeni su autorskim pravima – zabranjena je 
svaka neovlaštena reprodukcija ili izmjena dokumenta, djelomično ili u potpunosti.
CS • Obsah a obrázky v tomto návodu k použití byly zpracovány jménem společnosti STIGA SpA a jsou chráněny autorským právem – 
Reprodukce či nepovolené pozměňování tohoto dokumentu, a to i částečné, je zakázáno.
DA • Indhold og illustrationer i denne vejledning er blevet skabt på vegne af STIGA SpA og er beskyttet af ophavsret – Enhver gengivelse 
eller ændring, også delvis, af dokumentet uden autorisation hertil er forbudt.
DE • Inhalt und Bilder dieser Bedienungsanleitung wurden im Namen von STIGA SpA erstellt und sind urheberrechtlich geschützt – Jede 
nicht genehmigte Vervielfältigung oder Veränderung, auch auszugsweise, dieses Dokuments ist verboten.
EL • Το περιεχόμενο και οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης δημιουργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας STIGA SpA 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 SpA and are protected by copyright – any unauthori-
sed reproduction or modification to the document, either partially or in full, is prohibited.
ES • El contenido y las imágenes del presente manual de uso han sido creados por STIGA SpA y están protegidos por los derechos de 
autor – Se prohíbe toda reproducción o modificación, incluso parcial, no autorizada del documento.
ET • Käesoleva kasutusjuhendi sisu ja kujutised on toodetud konkreetselt ettevõttele STIGA SpA 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 SpA -yhtiön toimesta ja niitä suojaa tekijänoikeuslaki. – Asiakirjan kaikenlai-
nen 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 SpA 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 SpA 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 SpA számára készültek és szerzői joggal 
védettek – tilos a dokumentum bármely részének vagy egészének engedély nélküli sokszorosítása és módosítása.
LT • Šio naudotojo vadovo turinys ir paveikslėliai skirti tik „STIGA SpA“ ir yra saugomi autorių teisėmis – dokumentą atgaminti ar modifikuo-
ti, visiškai arba iš dalies, yra draudžiama.
LV • Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs un attēli ir veidoti tikai STIGA SpA 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 SpA 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 SpA 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 SpA og er beskyttet ved opphavsrett - Enhver gjengi-
velse eller endring, selv kun delvis, er forbudt.
PL • Treść oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi powstały na zlecenie spółki STIGA SpA i są chronione prawami autorskimi 
– Zabrania się wszelkiego kopiowania bądź modyfikowania, także częściowego, niniejszego dokumentu bez uzyskania stosownej zgody.
PT • As imagens e os conteúdos contidos no presente Manual do Utilizador foram expressamente criados para uso exclusivo da STIGA 
SpA, 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 SpA 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 SpA и защищены 
авторскими правами – Любое несанкционированное воспроизведение или изменение документа запрещено.
SK • Obsah a obrázky v tomto návode na používanie boli spracované menom spoločnosti STIGA SpA a sú chránené autorským právom – 
Reprodukcie či nepovolené pozmeňovanie tohto dokumentu, a to aj čiastočné, je zakázané.
SL • Vsebine in slike v tem uporabniškem priročniku so izdelane za podjetje STIGA SpA in so zaščitene z avtorskimi pravicami – vsakršno 
nepooblaščeno razmnoževanje ali spreminjanje dokumenta, v celoti ali delno, je prepovedano.
SR • Sadržaj i slike ovog priručnika za upotrebu su napravljeni u ime STIGA SpA 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 SpA och skyddas av upphovsrätt – all form av repro-
duktion eller ändring, även partiell, som inte auktoriserats är förbjuden.
TR • Bu Kullanıcı Kılavuzundaki içerik ve resimler açıkça STIGA SpA için üretilmiştir ve telif hakkı ile korunmaktadır – dokümanın izinsiz 
olarak tamamen ya da kısmen herhangi bir şekilde çoğaltılması ya da değiştirilmesi yasaktır.
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