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

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

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

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

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

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

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

EN  
Pedestrian-controlled walk-behind electrically powered lawn mower
OPERATOR’S MANUAL
WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NO  
Håndført elektrisk drevet gressklipper
INSTRUKSJONSBOK
ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.
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PL  
Kosiarka elektryczna prowadzona przez operatora pieszego
INSTRUKCJE OBSŁUGI
OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

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

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

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

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

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

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

SV  
Eldriven förarledd gräsklippare
BRUKSANVISNING
VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.

TR  Arkadan ayak kumandalı elektrikli çim biçme makinesi 
KULLANIM KILAVUZU
DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.
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�1� DATI TECNICI EW 330
Series

EW 370
Series

�2� Potenza nominale * kW 0,9 ÷ 1,0 1,3 ÷ 1,4

�3� Velocità mass. di funzionamento motore * min-1 2900 ± 100 ÷ 
3600 ± 100

2900 ± 100 ÷ 
3600 ± 100

�4� Tensione e frequenza di alimentazione V / Hz 230 / 50
220 / 60

230 / 50
220 / 60

�5� Larghezza di taglio cm 33 37

�6� Capacità del sacco di raccolta l 25 35

�7� Codice dispositivo di taglio 81004141/0 81004142/0

�8� Dimensioni:

�8a� Lunghezza cm 111,5 115,3

�8b� Larghezza cm 37 40,6

�8c� Altezza cm 103,7 105,7

�9� Massa * kg 12,6 ÷ 13,4 14,7 ÷ 15,0

�10�
�11�

Livello di pressione acustica (max.)
Incertezza di misura

dB(A)
dB(A)

75
3

76
3

�12�
�11�

Livello di potenza acustica misurato
Incertezza di misura

dB(A)
dB(A)

86,0
0,45

89,7
0,58

�13� Livello di potenza acustica garantito dB(A) 87 91

�14�
�11�

Livello di vibrazioni
Incertezza di misura

m/s2

m/s2
1,45
0,64

2,3
0,7

*  Per il dato specifico, fare riferimento a quanto indicato nell’etichetta di identificazione della macchina.



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

двигателя 
[4] Тегло на машината 
[5] Широчина на косене сm 
[6] Размери:
[6a] Дължина cm
[6b] Ширина cm
[6c] Височина cm
[7] Вместимост на чувала за събиране 

на трева 
[8] Код на инструмента за рязане
[9] Ниво на звуково налягане
[10] Несигурност на измерване
[11] Измерено ниво на акустична мощност
[12] Гарантирано ниво на акустична 

мощност 
[13] Ниво на вибрации

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

[14] ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ЗАЯВКА
[15] Набор за "Mulching" (Раздробяване)

[1] BS - TEHNIČKI PODACI
[2] Nazivna snaga 
[3] Maks. radna brzina motora 
[4] Težina mašine 
[5] Širina košenja cm 
[6] Dimenzije:
[6a] Dužina cm
[6b] Širina cm
[6c] Visina cm
[7] Kapacitet sabirne vreće 
[8] Šifra rezne glave
[9] Razina zvučnog pritiska
[10] Mjerna nesigurnost
[11] Izmjerena razina zvučne snage
[12] Garantovana razina zvučne snage 
[13] Razina vibracija

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

[14] DODATNA OPREMA NA ZAHTJEV
[15] Komplet za malčiranje

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

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

[14] VOLITELNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ
[15] Sada pro Mulčování

[1] DA - TEKNISKE DATA
[2] Nominel effekt 
[3] Motorens maks. driftshastighed 
[4] Maskinens vægt 
[5] Klippebredde cm 
[6] Mål:
[6a] Længde cm
[6b] Bredde cm
[6c] Højde cm
[7] Størrelse på opsamlingspose 
[8] Skæreanordningens varenr.
[9] Lydtryksniveau
[10] Usikkerhed ved målingen
[11] Lydeffektniveau målt
[12] Garanteret lydeffektniveau 
[13] Vibrationsniveau

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

[14] TILBEHØR
[15] Sæt til "Multiclip"

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

Motors 
[4] Maschinengewicht 
[5] Schnittbreite cm 
[6] Abmessungen:
[6a] Länge cm
[6b] Breite cm
[6c] Höhe cm
[7] Fassungsvermögen der 

Grasfangeinrichtung 
[8] Code Schneidwerkzeug
[9] Schalldruckpegel
[10] Messungenauigkeit
[11] Gemessener Schallleistungspegel
[12] Garantierter Schallleistungspegel 
[13] Vibrationspegel

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

[14] SONDERZUBEHÖR
[15] "Mulching"-Kit

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

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

[14] ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
[15] Σετ "Mulching" (ψιλοτεμαχισμού)

[1] EN - TECHNICAL DATA
[2] Nominal power 
[3] Max. engine operation speed 
[4] Machine weight 
[5] Cutting width cm 
[6] Dimensions:
[6a] Length cm
[6b] Width cm
[6c] Height cm
[7] Grass catcher capacity 
[8] Cutting means code
[9] Acoustic pressure level
[10] Measurement uncertainty
[11] Acoustic power level measured
[12] Acoustic power level guaranteed 
[13] Vibration level

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

[14] OPTIONAL ACCESSORIES
[15] Mulching kit

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

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

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

[14] ACCESORIOS POR ENCARGO
[15] Kit para "Mulching"

[1] ET - TEHNILISED ANDMED
[2] Nominaalvõimsus 
[3] Mootori töötamise maks. kiirus 
[4] Masina mass 
[5] Lõikelaius cm 
[6] Mõõtmed:
[6a] Pikkus cm
[6b] Laius cm
[6c] Kõrgus cm
[7] Kogumiskorvi maht 
[8] Lõikeseadme kood
[9] Helirõhu tase
[10] Mõõtemääramatus
[11] Mõõdetud müravõimsuse tase
[12] Garanteeritud müravõimsuse tase 
[13] Vibratsioonide tase

* Konkreetse info jaoks viidata masina 
identifitseerimisetiketil märgitule

[14] LISASEADMED TELLIMISEL
[15] "Multsimis" komplekt



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

toimintanopeus 
[4] Laitteen paino 
[5] Leikkuuleveys cm 
[6] Mitat:
[6a] Pituus cm
[6b] Leveys cm
[6c] Korkeus cm
[7] Keruusäkin tilavuus 
[8] Leikkuuvälineen koodi
[9] Akustisen paineen taso
[10] Mittausepävarmuus
[11] Mitattu melutaso
[12] Taattu äänitehotaso 
[13] Tärinätaso

* Määrättyä arvoa varten, viittaa laitteen 
tunnuslaatassa annettuihin tietoihin.

[14] SAATAVANA OLEVAT LISÄVARUSTEET
[15] Silppuamisvarusteet

[1] FR - CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

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

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

[14] ÉQUIPEMENTS SUR DEMANDE
[15] Kit "Mulching"

[1] HR - TEHNIČKI PODACI
[2] Nazivna snaga 
[3] Maks. brzina rada motora 
[4] Težina stroja 
[5] Širina košnje cm 
[6] Dimenzije:
[6a] Dužina cm
[6b] Širina cm
[6c] Visina cm
[7] Kapacitet košare za sakupljanje trave 
[8] Šifra noža
[9] Razina zvučnog tlaka
[10] Mjerna nesigurnost
[11] Izmjerena razina zvučne snage
[12] Zajamčena razina zvučne snage 
[13] Razina vibracija

* Specifični podatak pogledajte na 
identifikacijskoj etiketi stroja.

[14] DODATNA OPREMA PO NARUDŽBI
[15] Komplet za "malčiranje"

[1] HU - MŰSZAKI ADATOK
[2] Névleges teljesítmény 
[3] A motor max. üzemi sebessége 
[4] A gép tömege 
[5] Munkaszélesség 
[6] Méretek
[6a] Hosszúság cm
[6b] Szélesség cm
[6c] Magasság cm
[7] A gyűjtőzsák térfogata 
[8] Vágóegység kódszáma
[9] Hangnyomásszint
[10] Mérési bizonytalanság
[11] Mért zajteljesítmény szint
[12] Garantált zajteljesítmény szint 
[13] Vibrációszint

* A pontos adatot lásd a gép azonosító 
adattábláján.

[14] RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK
[15] "Mulcsozó" készlet

[1] LT - TECHNINIAI DUOMENYS
[2] Vardinė galia 
[3] Maksimalus variklio darbo greitis 
[4] Įrenginio svoris 
[5] Pjovimo plotis, cm 
[6] Matmenys:
[6a] Ilgis, cm
[6b] Plotis, cm
[6c] Aukštis, cm
[7] Surinkimo maišo talpa 
[8] Pjovimo įtaiso kodas
[9] Garso slėgio lygis
[10] Matavimo paklaida
[11] Išmatuotas garso galios lygis
[12] Garantuotas garso galios lygis 
[13] Vibracijų lygis

* Konkretūs specifiniai duomenys yra pateikti 
įrenginio identifikavimo etiketėje.

[14] UŽSAKOMI PRIEDAI
[15] Mulčiavimo rinkinys

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

* Precīza vērtība ir norādīta mašīnas 
identifikācijas datu plāksnītē.

[14] PIEDERUMI PĒC PASŪTĪJUMA
[15] "Mulčēšanas" komplekts

[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] Димензии:
[6a] Должина во см
[6b] Ширина во см
[6c] Висина см
[7] Капацитет на вреќата за собирање 
[8] Код на уредот со сечивото
[9] Ниво на акустичен притисок
[10] Отстапување при мерење
[11] Измерено ниво на акустична моќност
[12] Гарантирано ниво на акустична 

моќност 
[13] Ниво на вибрации

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

[14] ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА НА 
БАРАЊЕ

[15] Комплет за "мелење"

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

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

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

[14] OP AANVRAAG LEVERBARE 
ACCESSOIRES

[15] Kit "Mulching"

[1] NO - TEKNISKE DATA
[2] Nominell effekt 
[3] Motorens maks driftshastighet 
[4] Maskinvekt 
[5] Klippebredde cm 
[6] Mål:
[6a] Lengde cm
[6b] Bredde cm
[6c] Høyde cm
[7] Oppsamlerens volum 
[8] Artikkelnummer for klippeinnretning
[9] Lydtrykknivå
[10] Måleusikkerhet
[11] Målt lydeffektnivå
[12] Garantert lydeffektnivå 
[13] Vibrasjonsnivå

* For spesifikk informasjon, se referansen på 
maskinens identifikasjonsetikett.

[14] TILBEHØR PÅ FORESPØRSEL
[15] Mulching-sett



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

akustycznej 
[13] Poziom wibracji

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

[14] AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE
[15] Zestaw do "Mulczowania"

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

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

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

[14] ACESSÓRIOS A PEDIDO
[15] Kit "Mulching"

[1] RO - DATE TEHNICE
[2] Putere nominală 
[3] Viteză max. de funcţionare a motorului 
[4] Greutatea maşinii 
[5] Lăţimea de tăiere cm 
[6] Dimensiuni:
[6a] Lungime cm
[6b] Lăţime cm
[6c] Înălţime cm
[7] Capacitatea sacului de colectare 
[8] Codul dispozitivului de tăiere
[9] Nivel de presiune acustică
[10] Nesiguranţă în măsurare
[11] Nivel de putere acustică măsurat
[12] Nivel de putere acustică garantat 
[13] Nivel de vibraţii

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

[14] ACCESORII LA CERERE
[15] Kit de mărunţire „Mulching"

[1] RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

мощности
[12] Гарантируемый уровень звуковой 

мощности 
[13] Уровень вибрации

* Точное значение см. на 
идентификационном ярлыке машины.

[14] ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ

[15] Комплект "Мульчирование"

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

výkonu
[12] Úroveň zaručeného akustického 

výkonu 
[13] Úroveň vibrácií

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

[14] VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
[15] Súprava na mulčovanie

[1] SL - TEHNIČNI PODATKI
[2] Nazivna moč 
[3] Najvišja hitrost delovanja motorja 
[4] Teža stroja 
[5] Širina reza cm 
[6] Dimenzije:
[6a] Dolžina cm
[6b] Širina cm
[6c] Višina cm
[7] Kapaciteta zbiralne košare 
[8] Šifra rezalne naprave
[9] Raven zvočnega tlaka
[10] Nezanesljivost meritve
[11] Izmerjena raven zvočne moči
[12] Zajamčena raven zvočne moči 
[13] Nivo vibracij

* Za specifični podatek glej identifikacijsko 
nalepko stroja.

[14] DODATNA OPREMA PO NAROČILU
[15] Komplet za mulčenje

[1] SR - TEHNIČKI PODACI
[2] Nazivna snaga 
[3] Maks. radna brzina motora 
[4] Težina mašine 
[5] Širina košenja u cm 
[6] Dimenzije:
[6a] Dužina u cm
[6b] Širina u cm
[6c] Visina u cm
[7] Kapacitet vreće za skupljanje trave 
[8] Šifra rezne glave
[9] Nivo zvučnog pritiska
[10] Merna nesigurnost
[11] Izmereni nivo zvučne snage
[12] Garantovani nivo zvučne snage 
[13] Nivo vibracija

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

[14] DODATNI PRIBOR PO NARUDŽBINI
[15] Komplet za malčiranje

[1] SV - TEKNISKA SPECIFIKATIONER
[2] Nominell effekt 
[3] Motorns maximala funktionshastighet 
[4] Maskinvikt 
[5] Skärbredd 
[6] Dimensioner:
[6a] Längd cm
[6b] Bredd cm
[6c] Höjd cm
[7] Uppsamlingspåsens kapacitet 
[8] Skärenhetens kod
[9] Ljudtrycksnivå
[10] Tvivel med mått
[11] Uppmätt ljudeffektnivå
[12] Garanterad ljudeffektnivå. 
[13] Vibrationsnivå

* För specifik information, se uppgifterna 
på maskinens märkplåt.

[14] TILLBEHÖR PÅ BESTÄLLNING
[15] Sats för "Mulching"

[1] TR - TEKNİK VERİLER
[2] Nominal güç 
[3] Motorun maksimum çalışma hızı 
[4] Makine ağırlığı 
[5] Kesim genişliği, cm 
[6] Ebatlar:
[6a] Uzunluk, cm
[6b] Genişlik, cm
[6c] Yükseklik, cm
[7] Toplama sepeti kapasitesi 
[8] Kesim düzeni kodu
[9] Ses basınç seviyesi
[10] Ölçü belirsizliği
[11] Ölçülen ses gücü seviyesi
[12] Garanti edilen ses gücü seviyesi 
[13] Titreşim seviyesi

* Spesifik değer için, makine belirleme 
etiketinde belirtilenleri referans alın

[14] TALEP ÜZERİNE TEDARİK EDİLEN 
AKSESUARLAR

[15] "Malçlama" kiti
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1. INFORMACJE OGÓLNE

 1.1 JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI
W tekście instrukcji, niektóre paragrafy zawierające szcze-
gólnie ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa lub 
funkcjonowania maszyny, są wyszczególnione na różne 
sposoby, według następujących zasad:

UWAGA LUB WAŻNE  dostarcza dokładniejsze omó-
wienie lub dodatkowe elementy w stosunku do podanych po-
przednio wskazówek, w celu uniknięcia uszkodzenia maszyny 
lub spowodowania szkód.

Symbol  wskazuje na zagrożenie. Niezastosowanie 
się do tego ostrzeżenia może spowodować obrażenia ciała 
użytkownika lub osób trzecich i/lub spowodować szkody 
materialne.

Paragrafy oznaczone kwadracikiem z krawędzią 
z szarych kropek wskazują na opcjonalne funkcje 
niewystępujące we wszystkich modelach opisanych 
w niniejszej instrukcji. Należy sprawdzić, czy 
dana opcja występuje w zakupionym modelu.

Wszystkie określenia „przedni”, „tylny”, „prawy” i „lewy” dotyczą 
pozycji roboczej operatora prowadzącego maszynę.
 1.2 ODNOŚNIKI
 1.2.1 Rysunki
Rysunki w niniejszej instrukcji zostały kolejno ponumerowane: 
1, 2, 3, itd.
Elementy przedstawione na rysunkach zostały oznaczone 
literami A, B, C, itd.
Oznaczenie elementu C na rysunku 2 to: „Patrz rys. 2.C” lub 
po prostu „(rys. 2.C)”.
Ilustracje mają charakter poglądowy. Części składowe ma-
szyny mogą nieco różnić się od elementów przedstawionych 
na rysunkach.

 1.2.2 Tytuły
Podręcznik podzielony jest na rozdziały i paragrafy. Tytuł 
paragrafu „2.1 Instruktaż” to podtytuł „2.
Zasady bezpieczeństwa". Odniesienia do tytułów lub para-
grafów są oznaczone skrótami rozdz. lub par. i odpowied-
nim numerem. Przykład: „rozdz. 2” lub „par. 2.1”

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 2.1 INSTRUKTAŻ
 Zapoznać się dokładnie z systemem sterowania i 

właściwym sposobem użytkowania maszyny. Opanować 
sposób natychmiastowego zatrzymania silnika. Nie-
przestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować 
pożary i/lub ciężkie zranienia.
• W żadnym razie nie należy pozwolić, aby urządzenie 

było użytkowane przez dzieci lub osoby nieposiadające 
wystarczającej wiedzy na temat instrukcji obsługi. Miej-

scowe przepisy mogą określić najniższą granicę wieku 
dla użytkowników.

• Nigdy nie należy użytkować urządzenia jeśli użytkownik 
jest w stanie przemęczenia, złego samopoczucia lub 
po zażyciu lekarstw oraz pod wpływem narkotyków, 
alkoholu lub innych szkodliwych substancji, które mogą 
zaburzyć jego refleks czy uwagę.

• Nie należy przewozić na niej dzieci lub innych pasażerów.
• Należy pamiętać, że operator lub użytkownik jest odpo-

wiedzialny za wypadki i nieoczekiwane wydarzenia, które 
mogą zaistnieć wobec innych osób lub ich własności. 
Ocena ryzyka związanego z cechami terenu przezna-
czonego do pracy, a także wybór środków ostrożności 
gwarantujących bezpieczeństwo operatora, jak i osób 
postronnych, wchodzą w zakres obowiązków osób użyt-
kujących urządzenie, zwłaszcza, jeśli chodzi o pracę na 
zboczach, terenach nieregularnych, śliskich lub niesta-
bilnych.

• W przypadku odstąpienia lub wypożyczenia maszyny 
osobom trzecim, należy upewnić się, że użytkownik 
zapoznał się z instrukcjami użytkowania zawartymi w 
niniejszej instrukcji obsługi.

 2.2 CZYNNOŚCI WSTĘPNE
Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
• Nosić odpowiednią odzież, wytrzymałe obuwie robocze z 

podeszwą antypoślizgową i długie spodnie. Nie urucha-
miać urządzenia bez obuwia lub w sandałach. Stosować 
środki ochrony słuchu.

• Korzystanie z ochronników słuchu może zmniejszyć zdolność 
słyszenia ewentualnych ostrzeżeń (krzyków lub alarmów). 
Zwrócić szczególną uwagę na to, co dzieje się w pobliżu ob-
szaru roboczego.

• Zakładać rękawice robocze we wszystkich sytuacjach 
zagrożenia dla rąk.

• Nie zakładać szali, koszul, naszyjników, bransoletek i in-
nych akcesoriów wiszących lub wyposażonych w sznur-
ki, które mogłyby zaplątać się w maszynę lub w inne 
przedmioty i materiały znajdujące się w miejscu pracy.

• Związać długie włosy.
Obszar roboczy / Maszyna
• Skontrolować dokładnie całą przestrzeń roboczą i usunąć 

wszystko, co mogłoby zostać wyrzucone przez maszynę 
lub spowodować uszkodzenie urządzenia tnącego/czę-
ści obracających się (kamienie, gałęzie, druty stalowe, 
kości, itp.).

 2.3 PODCZAS UŻYTKOWANIA
Obszar roboczy
• Nie używać maszyny na obszarze zagrożonym wybu-

chem, w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub py-
łów. Narzędzia elektryczne wytwarzają iskry, które mogą 
spowodować zapalenie pyłu lub oparów.

• Należy pracować tylko przy świetle dziennym lub przy 
dobrym oświetleniu sztucznym oraz przy dobrej widocz-
ności.

• Oddalić z miejsca pracy osoby postronne, dzieci i zwie-
rzęta. Dzieci powinny się znajdować pod opieką drugiej 
osoby dorosłej.

• Należy unikać pracy na mokrej nawierzchni, w deszczu, w 
przypadku ryzyka wystąpienia burzy w szczególności z 
prawdopodobieństwem błyskawic.

• Nie wystawiać maszyny na działanie deszczu lub wilgoci. 
Woda przenikająca do wnętrza urządzenia zwiększa 
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

• Zwróć szczególną uwagę na nierówność terenu (grzbiety, 
wgłębienia), pochyłości, ukryte zagrożenia i ewentualne 
przeszkody które mogą ograniczać widoczność.

• Zachować szczególną ostrożność w pobliżu stromych 
zboczy, rowów czy wałów ochronnych. Maszyna może 
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się przewrócić, jeżeli jedno z kół wyjdzie poza krawędź 
lub nastąpi osunięcie się krawędzi.

• Kosić w poprzek zbocza i nigdy w górę/w dół, zachowując 
ostrożność szczególnie w momencie zmiany kierunku i 
upewniając się, że urządzenie jest stabilne, i że koła nie 
napotkały na przeszkody (kamienie, gałęzie, korzenie 
itd.), które mogłyby spowodować poślizg boczny lub utra-
tę kontroli nad maszyną.

• Podczas użytkowania maszyny w pobliżu drogi, należy 
zwracać uwagę na ruch samochodowy.

• Uwaga: Wilgoć nie sprzyja urządzeniom elektrycznym. 
Podczas wykonywania czynności przy przewodach elek-
trycznych oraz podczas ich podłączania, należy dbać, 
aby wszystkie elementy były suche.

1. Gniazdo elektryczne i przewód należy chronić 
przed kontaktem z wilgocią (kałuża lub wilgotna 
trawa).

2. Połączenia między przewodami a gniazdami muszą 
być wodoszczelne. Używać dostępnych na rynku 
przedłużaczy z kompletnymi, homologowanymi i 
szczelnymi gniazdami.

Sposób postępowania
• Zachować ostrożność podczas cofania. Przed i w czasie 

cofania należy oglądać się za siebie, żeby w porę spo-
strzec ewentualne przeszkody.

• Nigdy nie biegać, lecz chodzić.
• Unikać sytuacji, które mogą spowodować, że jest się cią-

gniętym przez kosiarkę.
• Trzymać zawsze ręce i stopy daleko od narzędzia tną-

cego, szczególnie podczas uruchamiania, jak i obsługi 
maszyny.

• Uwaga: element tnący obraca się nadal przez kilka se-
kund nawet po jego odłączeniu lub po wyłączeniu silnika.

• Trzymać się zawsze z dala od otworu wyrzutu trawy.
 W przypadku uszkodzeń lub wypadków przy pracy, 

należy natychmiast wyłączyć silnik i oddalić maszynę 
tak, aby nie powodować dalszych szkód; w przypadku 
wypadków z obrażeniami ciała obsługującego lub osoby 
trzeciej, natychmiast aktywować procedurę pierwszej 
pomocy, najbardziej właściwą do zaistniałej sytuacji i 
zwrócić się do placówki zdrowia w celu poddania się 
niezbędnej kuracji. Dokładnie usunąć wszelkie pozosta-
łości, które mogłyby spowodować szkody lub obrażenia 
osób lub zwierząt, gdyby pozostały nieusunięte.
• Nie używać przewodu w niewłaściwy sposób. Nie używać 

przewodu do przemieszczania maszyny, ciągnięcia jej 
lub odłączania z gniazda. Utrzymywać przewód z dala 
od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi oraz części 
w ruchu. Uszkodzony lub zaplątany przewód zwiększa 
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

• Unikać kontaktu ciała z masą lub uziemieniem powierzch-
ni, jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzyko poraże-
nia prądem elektrycznym zwiększa się, gdy ciało styka 
się z masą lub uziemieniem.

Ograniczenia w użytkowaniu
• Nigdy nie należy używać maszyny z uszkodzonymi, 

brakującymi lub niewłaściwie zamontowanymi zabezpie-
czeniami (pojemnik na trawę, osłona wyrzutu bocznego, 
osłona wyrzutu tylnego).

• Nie używać maszyny, gdy akcesoria/narzędzia nie są 
zainstalowane w odpowiednich miejscach.

• Nie wyłączać, odłączać, usuwać lub modyfikować istnie-
jących systemów bezpieczeństwa / mikro-przełączników.

• Nie przeciążać maszyny i nie używać jej do wykonywania 
ciężkich prac; użycie odpowiedniego urządzenia obniża 
ryzyko i podnosi jakość pracy.

• Podłączyć urządzenie do zasilania przez wyłącznik różni-
cowoprądowy (RCD – Residual Current Device) o prądzie 
wyzwalania nie wyższym niż 30 mA.

• Wtyczka urządzenia musi być odpowiednia do gniaz-
da. Nigdy nie dokonywać modyfikacji we wtyczce. W 
przypadku urządzeń wyposażonych w uziemienie, nie 
używać przejściówek do gniazd. Dzięki użyciu wtyczek 

dostosowanych do gniazda oraz bez modyfikacji, ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym zostaje ograniczone.

• Stałe podłączenie jakiegokolwiek urządzenia elektrycz-
nego do sieci elektrycznej budynku musi być wykonane 
przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami.  Nieprawidłowe połączenie może 
spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć.

• Przewody zasilające muszą charakteryzować się jako-
ścią nie niższą niż H05RN-F lub H05VV-F, minimalnym 
przekrojem 1,5 mm² i maksymalną zalecaną długością 
wynoszącą 25 m.

 2.4 KONSERWACJA, GARAŻOWANIE I TRANSPORT
Regularna konserwacja i właściwe przechowywanie ma-
szyny pozwalają zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i 
wysoką wydajność.
Konserwacja
• Nigdy nie używać maszyny, gdy jej części składowe są 

zużyte lub uszkodzone. Zużyte lub uszkodzone części 
muszą być wymienione, nigdy nie mogą być naprawiane.

• Podczas czynności regulacyjnych maszyny, należy za-
chować ostrożność, aby zapobiec uwięzieniu palców po-
między częściami ruchomymi, w szczególności tnącymi, 
a częściami stałymi maszyny.
 Poziom hałasu i drgań podany w niniejszych instruk-

cjach stanowi maksymalną dopuszczalną wartość tych 
parametrów podczas użytkowania maszyny. Stosowanie 
źle wyważonego narzędzia tnącego, zbyt wysoka prędkość, 
nieprawidłowe wykonywanie konserwacji lub jej brak 
wpływają w istotny sposób na zwiększenie emisji hałasu 
i poziomu drgań. W związku z powyższym należy powziąć 
środki zapobiegawcze mające na celu usunięcie ewentual-
nych skutków zbyt wysokiego hałasu i nadmiernych drgań, 
wykonywać regularną konserwację urządzenia, stosować 
ochronniki słuchu oraz robić przerwy podczas pracy.
Magazynowanie
• W celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego, nie należy 

pozostawiać pojemników z odpadami wewnątrz pomiesz-
czenia.

 2.5 OCHRONA ŚRODOWISKA
Ochrona środowiska odgrywa ważną i priorytetową rolę 
podczas użytkowania urządzenia. Powinno się ono od-
bywać w trosce o dobro społeczeństwa i środowiska, w 
którym żyjemy.
• Unikać sytuacji, w której użytkowanie maszyny staje się 

elementem zakłócającym spokój otoczenia. Maszyny 
należy używać tylko w stosownych godzinach (nigdy 
wcześnie rano albo w nocy, gdy hałas mógłby przeszka-
dzać innym osobom).

• Przestrzegać skrupulatnie lokalnych przepisów dotyczą-
cych usuwania opakowań, zniszczonych części, czy ja-
kichkolwiek innych elementów zanieczyszczających śro-
dowisko; odpady te nie mogą być wyrzucane do śmieci, 
ale muszą być oddzielone i składowane w odpowiednich 
punktach selektywnego gromadzenia odpadów, które 
przeprowadzą utylizację tych materiałów.

• Należy skrupulatnie przestrzegać lokalnych przepisów 
dotyczących utylizacji odpadów.

• Po ostatecznym zaniechaniu używania maszyny, nie po-
rzucać jej w środowisku, lecz zwrócić się do punktu se-
lektywnego gromadzenia odpadów, zgodnie z obowiązu-
jącymi lokalnymi przepisami.

Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych wraz z 
odpadami domowymi. Zgodnie z Dyrektywą Eu-
ropejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz jej wyko-
nawstwa zgodnie z przepisami krajowymi, zużyte 
urządzenia elektryczne muszą być zbierane 

oddzielnie w celu ponownego ich wykorzystania w sposób 
przyjazny dla środowiska. Jeżeli urządzenia elektryczne są 
usuwane na składowisku odpadów lub w terenie, szkodliwe 
substancje mogą dotrzeć do wód gruntowych i wejść do 
łańcucha pokarmowego, powodując zagrożenie dla zdro-
wia ludzkiego i dobrego samopoczucia. Aby uzyskać więcej 
szczegółowych informacji na temat utylizacji tego produktu, 
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należy zwrócić się do organu odpowiedzialnego za utyli-
zację odpadów z gospodarstw domowych lub do Państwa 
sprzedawcy.

Pod koniec okresu użytkowania, w trosce 
o środowisko naturalne, dokonać utylizacji 
akumulatora. Akumulator zawiera materiał, który 
jest niebezpieczny dla osób i otoczenia. Akumula-
tor powinien być poddany utylizacji w wyspecjali-
zowanym punkcie, który zajmuje się recyklingiem 

akumulatorów litowo-jonowych.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych pro-
duktów i opakowań możliwy jest recykling i 
ponowne wykorzystanie materiałów. Ponowne 
wykorzystanie materiałów pochodzących z recy-
klingu chroni środowisko naturalne i zmniejsza 
popyt na surowce.

3. ZAPOZNANIE SIĘ Z MASZYNĄ

 3.1 OPIS MASZYNY I JEJ PRZEZNACZENIE
Maszyna jest kosiarką prowadzoną przez operatora 
pieszego.
Zasadniczą częścią maszyny jest silnik, który napędza 
urządzenie tnące poruszające się pod obudową wyposażo-
ną w koła i uchwyt.
Maszyna została skonstruowana w taki sposób, aby operator 
był w stanie ją prowadzić oraz uruchamiać podstawowe sys-
temy sterowania, znajdując się z tyłu uchwytu, w bezpiecznej 
odległości od wirującego urządzenia tnącego.
W przypadku oddalenia się operatora od maszyny, po upływie 
kilku sekund następuje zatrzymanie silnika oraz wirującego 
urządzenia tnącego.
 3.1.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Maszyna została zaprojektowana i wyprodukowana do 
koszenia (i zbioru) trawy w ogrodach i na powierzchniach 
trawiastych o wielkości dostosowanej do zdolności cięcia 
maszyny, przy czym odpowiednie czynności są wykonywa-
ne w obecności operatora pieszego.
Maszyna przeznaczona jest do:
• koszenia trawy i zbierania jej do specjalnego pojemnika.
 3.1.2 Niewłaściwe użytkowanie
Jakiekolwiek inne zastosowanie, odbiegające od powyżej 
opisanego, może okazać się niebezpieczne i powodować 
szkody wobec osób i/lub mienia.
Niewłaściwe użycie maszyny stanowią (przykładowo poda-
ne czynności, ale nie tylko):
• przewożenie na maszynie osób, dzieci i zwierząt, gdyż 

może to spowodować ich upadek i poważne obrażenia 
lub też wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo jazdy;

• bycie przewożonym przez maszynę;
• wykorzystywanie maszyny do holowania lub popychania 

ładunków;
• włączanie agregatu tnącego na odcinkach pozbawionych 

trawy;
• wykorzystywanie maszyny do zbierania liści lub odpa-

dów;
• używanie maszyny do wyrównywania krzewów lub do ko-

szenia roślinności, która nie jest rodzaju trawiastego;
• jednoczesne użytkowanie maszyny przez więcej niż 

jedną osobę.
WAŻNE  Niewłaściwe użytkowanie maszyny prowadzi 

do utraty gwarancji i zwalnia producenta od wszelkiej 
odpowiedzialności, obciążając użytkownika wszelkimi 
zobowiązaniami wynikającymi ze szkód lub spowodo-
wanych strat własnych lub wobec osób trzecich.

 3.1.3 Typologia użytkowników
Niniejsza maszyna jest przeznaczona do użytku przez kon-
sumentów, czyli nieprofesjonalnych operatorów.
Niniejsze urządzenie przeznaczone jest „do użytku hobby-
stycznego”.

WAŻNE  Niniejsza maszyna powinna być użytkowa-
na przez jednego operatora.
 3.2 OZNAKOWANIE BEZPIECZEŃSTWA
Na urządzeniu pojawiają się różne symbole (rys.2.0). Ich 
zadaniem jest przypominanie użytkownikowi o konieczno-
ści zachowania ostrożności i uwagi podczas korzystania z 
maszyny. Znaczenie symboli:

Uwaga. Przeczytać niniejsze instrukcje 
obsługi przed rozpoczęciem użytkowania 
maszyny.
Zagrożenie! Możliwość wyrzucania 
przedmiotów. Nie dopuszczać, aby pod-
czas użytkowania maszyny osoby postron-
ne przebywały na obszarze pracy.
Uwaga na urządzenie tnące. Urządzenie 
tnące kontynuuje obracanie po wyłączeniu 
silnika. Wyjąć wtyczkę z gniazda zasi-
lającego przed przystąpieniem do prac 
konserwacyjnych lub gdy przewód jest 
uszkodzony.
Uwaga. Przewód zasilania powinien być 
oddalony od urządzenia tnącego.

WAŻNE  Należy wymienić uszkodzone lub nieczytelne 
etykiety. Zwrócić się o nowe etykiety do autoryzowanego 
serwisu.
 3.3 ETYKIETA ZNAMIONOWA
Etykieta znamionowa zawiera następujące dane (rys.1.0).
1. Poziom mocy akustycznej.
2. Znak zgodności CE.
3. Rok produkcji.
4. Typ urządzenia.
5. Numer fabryczny.
6. Nazwa i adres producenta.
7. Kod wyrobu.
8. Moc znamionowa i maksymalna prędkość robocza 

silnika.
9. Ciężar w kg.
10. Napięcie i częstotliwość zasilania.
11. Stopień ochrony elektrycznej.
Zapisać dane identyfikacyjne urządzenia w odpowiednich 
polach na etykiecie zamieszczonej z tyłu okładki.

WAŻNE  Używać danych identyfikacyjnych zamiesz-
czonych na etykiecie w przypadku kontaktowania się z 
autoryzowanym serwisem.

WAŻNE  Przykładowa Deklaracja Zgodności znajduje 
się na ostatnich stronach instrukcji.

 3.4 GŁÓWNE ELEMENTY (Rys.1.0) 

A. Silnik.

B. Podwozie.

C. Urządzenie tnące.

D. Osłona wyrzutu tylnego.

E. Pojemnik na trawę.

F. Uchwyt.

G. Włącznik.

 Ściśle przestrzegać wskazówek i zaleceń bezpie-
czeństwa zamieszczonych w rozdz. 2.

4. MONTAŻ
Niektóre elementy maszyny nie są dostarczane zmonto-
wane, ale należy je zamontować po wyjęciu z opakowania, 
postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.
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 Rozpakowanie i montaż należy wykonać na płaskiej 
i twardej powierzchni, z wystarczającą przestrzenią do 
przemieszczania maszyny i opakowania. Nie używać ma-
szyny przed zakończeniem działań opisanych w sekcji 
„MONTAŻ”.
 4.1 ZDEJMOWANIE OPAKOWANIA (Rys.3.0)
1. Wyjąć wszystkie luźne elementy z kartonu.
2. Wyjąć maszynę i  zutylizować karton i inne elementy 

opakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4.2 MONTAŻ UCHWYTU
Zamontować prawą (Rys.4.A) i lewą (Rys.4.B) dolną część. 
Zamontować górną część uchwytu (Rys.4.C) i założyć za-
cisk kablowy (Rys.4.D).
 4.3 MONTAŻ POJEMNIKA NA TRAWĘ (Rys.5.0)

5. ELEMENTY STERUJĄCE

 5.1 WYŁĄCZNIK
Wyłącznik uruchamia/zatrzymuje silnik i jednocześnie włą-
cza/wyłącza urządzenie tnące.
Wskazane pozycje odpowiadają :

Start. Aby uruchomić, należy wcisnąć przy-
cisk bezpieczeństwa (Rys.6.A), pociągnąć za 
jedną z dwóch dźwigni (Rys.6.B) i odczekać 
2-3 sekundy na uruchomienie silnika.
Stop. Silnik zatrzymuje się automatycznie po 
zwolnieniu obu dźwigni (rys.6.B).

 Uruchomienie silnika powoduje jed-
noczesne załączenie urządzenia tnącego..

 5.2 REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA
 Operację tą należy wykonywać przy zatrzymanym 

urządzeniu tnącym.
• Regulacja (Patrz Rys.7.A/B/C)

 Nie nachylać osi kół podczas tej operacji w celu 
równoczesnego umieszczenia jej w jednym z przewidzia-
nych rowków.

6. UŻYTKOWANIE MASZYNY

 6.1 CZYNNOŚCI WSTĘPNE
Umieścić urządzenie w stabilnej poziomej pozycji na pod-
łożu.
 6.1.1 Przygotowanie maszyny do pracy
a. Przygotowanie do koszenia i zbioru trawy do po-

jemnika na trawę:
1. Podnieść osłonę wyrzutu tylnego (Rys.8.A) i pra-

widłowo zamontować pojemnik na trawę, jak poka-
zano na rysunku (Rys.8.B).

 6.1.2 Regulacja wysokości koszenia
Ustawić wysokość koszenia, jak wskazano to w (par. 5.2).
 6.2 KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA

 Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny należy 
zawsze przeprowadzić kontrole bezpieczeństwa.
 6.2.1 Kontrola bezpieczeństwa przed każdym 

użyciem
• Sprawdzić stan i prawidłowość montażu 

wszystkich elementów maszyny;
• upewnić się, że wszystkie elementy mocujące 

są prawidłowo dokręcone;
• wszystkie powierzchnie maszyny 

powinny być czyste i suche.

 6.2.2 Test funkcjonowania maszyny

Działanie Wynik

Włączyć maszynę (par. 
6.3 )

Urządzenie tnące powinno 
się poruszać.

Zwolnić dźwignie włącznika W ciągu kilku sekund silnik 
powinien się wyłączyć, a 
urządzenie tnące powinno 
się zatrzymać.

Włączanie testowe Brak nietypowych wibracji.
Brak nietypowych dźwię-
ków.

 Jeśli którykolwiek wynik różni się od danych wska-
zanych w poniższych tabelach, nie należy użytkować 
urządzenia! Należy zwrócić się o pomoc do centrum 
serwisowego w celu dokonania przeglądu i naprawy 
urządzenia.

 6.3 URUCHOMIENIE
UWAGA  Wykonywać rozruch na powierzchni płaskiej, 

wolnej od przeszkód, czy wysokiej trawy.
1. Prawidłowo podłączyć przewód przedłużający, jak po-

kazano na rysunku (Rys.9.A).
2. NAJPIERW podłączyć wtyczkę przewodu zasilania do 

przedłużacza (Rys.9.B), a PÓŹNIEJ przedłużacz do 
gniazda sieciowego (Rys.9.C).

3. Aby uruchomić silnik, nacisnąć przycisk bezpie-
czeństwa (Rys.9.D) i pociągnąć dźwignię (Rys.9.E) 
wyłącznika.

 6.4 PRACA

WAŻNE  Jeżeli silnik zatrzyma się z powodu przegrzania 
podczas pracy, należy odczekać około 5 minut, zanim bę-
dzie możliwe ponowne uruchomienie.

WAŻNE  Podczas pracy, zachować zawsze bezpieczną 
odległość od urządzenia tnącego, biorąc pod uwagę dłu-
gość uchwytu.

 6.4.1 Koszenie trawy
1. Rozpocząć przemieszczanie się i cięcie trawy na ob-

szarze porośniętym trawą.
2. Dostosować wysokość koszenia (par. 5.2) do warun-

ków i rodzaju trawnika (wysokość, gęstość i wilgotność 
trawy).

3. Zaleca się koszenie zawsze na tej samej wysokości w 
dwóch kierunkach (Rys.10.0) i usuwanie nie więcej niż 
1/3 wysokości trawy (Rys.11.0).

 6.4.2 Opróżnianie pojemnika na trawę

W przypadku pojemnika na trawę z urządzeniem 
sygnalizującym napełnienie:

Podniesiony = pusty

Opuszczony = pełny

Podczas pracy, gdy urządzenie tnące jest w 
ruchu, wskaźnik pozostaje w pozycji podniesionej 
dopóki pojemnik na trawę może przyjmować 
pokos; gdy się opuści oznacza to, że pojemnik 
na trawę jest napełniony i należy go opróżnić.

Aby wyjąć i opróżnić pojemnik na trawę:
1. Odczekać aż do całkowitego zatrzymania urządzenia 

tnącego (Rys.12.A);
2. wyjąć pojemnik na trawę (Rys.12.B/C/D).
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 6.5 ZATRZYMANIE
 Po wyłączeniu urządzenia należy odczekać kilka se-

kund zanim urządzenie tnące zatrzyma się.
WAŻNE  Zawsze wyłączać maszynę:

W celu zatrzymania urządzenia:
1. Zwolnić dźwignię wyłącznika (Rys.13.A).
2. Odczekać aż do całkowitego zatrzymania się urządze-

nia tnącego;
3. Odłączyć przedłużacz NAJPIERW od gniazda sie-

ciowego (Rys.13.B), a POTEM od strony wyłącznika 
kosiarki (Rys.13.C).

Zawsze zatrzymać maszynę:
• Podczas przemieszczania się pomiędzy strefami pracy.
• W trakcie jazdy po terenach nieporośniętych trawą.
• za każdym razem, gdy trzeba ominąć przeszkodę.
• Przed wykonaniem regulacji wysokości koszenia.
• Każdorazowo przy zdejmowaniu lub zakładaniu pojemni-

ka na trawę.
 6.6 WSKAZÓWKI PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWA-

NIA
1. Zatrzymać maszynę (par. 6.5).
2. Odczekać, aż silnik wystygnie przed umieszczeniem 

maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu.
3. Dokonać czyszczenia (par. 7.3).
4. Sprawdzić, czy nie ma poluzowanych lub uszkodzo-

nych części. W razie potrzeby wymienić uszkodzone 
części, dokręcić poluzowane śruby i nakrętki.

7. KONSERWACJA

 7.1 INFORMACJE OGÓLNE
 Zasady bezpieczeństwa, których należy przestrze-

gać podczas korzystania z urządzenia opisano w rozdz. 
2. Postępować zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć 
poważnych zagrożeń i niebezpieczeństw podczas pracy 
maszyny:

 Przed przystąpieniem do kontroli, czyszczenia lub 
konserwacji / regulacji maszyny:
• Zatrzymać urządzenie.
• Upewnić się, że wszystkie ruchome elementy zostały 

zatrzymane.
• Odłączyć urządzenie od sieci zasilania.
• Przeczytać instrukcję obsługi.
• Założyć odpowiednią odzież, rękawice robocze i 

okulary ochronne.

 7.2 KONSERWACJA ZWYCZAJNA
• Częstotliwość i rodzaje czynności konserwacyjnych są 

przedstawione w „Tabeli konserwacji” (rozdz. 10).
WAŻNE  Wszystkie czynności konserwacyjne i regulacyj-

ne maszyny nieopisane w niniejszej instrukcji powinny być 
wykonywane przez Państwa sprzedawcę lub w autoryzowa-
nym centrum serwisowym.

 7.3 CZYSZCZENIE
Po każdym użyciu należy wyczyścić maszynę zgodnie z 
instrukcjami podanymi poniżej.
 7.3.1 Czyszczenie maszyny
• Upewnić się zawsze, że wloty powietrza są wolne zanie-

czyszczeń.
• Nie używać agresywnych płynów do czyszczenia pod-

wozia.
• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, usuwać z silnika pozosta-

łości trawy, liście lub nadmiar smaru.
• Umyć maszynę wodą po każdym koszeniu.
• Nie stosować strumieni wody i unikać zamoczenia silnika 

i elementów elektrycznych (Rys.14.0).
 7.3.2 Czyszczenie agregatu tnącego
• Usunąć pozostałości trawy i błoto nagromadzone we-

wnątrz podwozia.

Aby dostać się do dolnej części, nachylić maszynę od stro-
ny wskazanej w instrukcji silnika, zgodnie ze wskazówkami, 
upewniając się, że maszyna jest stabilna przed przystąpie-
niem do jakiejkolwiek czynności.
Czyszczenie pojemnika na trawę (Rys.15.A/B)
Oczyścić pojemnik i poczekać aż wyschnie.

 7.4 KONSERWACJA NADZWYCZAJNA
 7.4.1 Przewód zasilania
Przewód zasilania maszyny, jeśli jest uszkodzony, musi 
zostać wymieniony na oryginalną część zamienną u sprze-
dawcy lub w autoryzowanym serwisie.
 7.4.2 Urządzenie tnące

 Nie dotykać urządzenia tnącego przed wyłącze-
niem maszyny i całkowitym zatrzymaniem urządzenia 
tnącego.

 Wszystkie czynności dotyczące urządzenia tnącego 
(demontaż, ostrzenie, wyważanie, naprawa, montaż i/lub 
wymiana) muszą być wykonywane w autoryzowanym 
centrum serwisowym.

 Wymienić zawsze w całości uszkodzone, zniekształ-
cone lub zużyte urządzenia tnące wraz ze śrubami tak, 
aby były odpowiednio zestrojone.

WAŻNE  Należy zawsze używać oryginalnych narzędzi 
tnących, oznaczonych kodem znajdującym się w tabeli „Dane 
Techniczne”.

8. MAGAZYNOWANIE
W razie konieczności przechowania urządzenia:
1. pozostawić silnik do ostygnięcia;
2. dokładnie oczyścić maszynę (par. 7.3);
3. sprawdzić stan maszyny;
4. przechowywać maszynę:

• w suchym środowisku;
• zabezpieczoną przed wpływami atmosferycznymi;
• w miejscu niedostępnym dla dzieci;
• Należy upewnić się, że usunięte zostały klucze lub 

narzędzia używane do konserwacji.
W razie konieczności uchwyt może zostać obrócony do 
przodu, aby zmniejszyć gabaryty urządzenia.
1. Poluzować pokrętła (Rys.16.A) bez ich całkowitego 

odkręcania.
2. Obrócić do przodu uchwyt i oprzeć go o podwozie, 

uważając, aby nie uszkodzić przewodu zasilania.
3. Dokręcić pokrętła (Rys.16.A).
4. Poluzować pokrętła (Rys.16.B) bez ich całkowitego 

odkręcania.
5. Złożyć uchwyt, uważając, aby nie uszkodzić przewodu 

zasilania.
6. Dokręcić pokrętła (Rys.16.B).

 8.1 PRZECHOWYWANIE W POZYCJI PIONOWEJ
W razie konieczności maszyna może być umieszczona pio-
nowo, zawieszona na hakach (Rys.17.0).

 Upewnić się, że haki i system mocowania są odpo-
wiednie do ciężaru maszyny; należy pilnować, aby dzieci 
lub zwierzęta nie wchodziły na maszynę, obciążając haki 
i system mocowania. 
Umieścić maszynę w taki sposób, aby urządzenie tnące 
było skierowane w stronę ściany lub było odpowiednio 
zasłonięte, tak, aby nie stanowiło zagrożenia w razie 
przypadkowego kontaktu z innymi osobami, dziećmi lub 
zwierzętami.
Aby ustawić maszynę pionowo, obrócić do przodu uchwyt 
zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w paragrafie 
(par. 8).
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9. PRZEMIESZCZANIE I TRANSPORT
Za każdym razem, gdy należy przemieścić, podnieść, prze-
transportować lub przechylić maszynę, należy:
• Zatrzymać maszynę (par. 6.5) aż do całkowitego 

zatrzymania ruchomych części.
• Założyć grube rękawice robocze.
• Chwycić maszynę w miejscach umożliwiających jej bez-

pieczne trzymanie, mając na uwadze odpowiednie roz-
mieszczenie jej ciężaru.

• Zaangażować liczbę osób odpowiednią do ciężaru maszy-
ny.

• Upewnić się, że przemieszczenie maszyny nie spowoduje 
szkód czy obrażeń.

Podczas transportu urządzenia na pojeździe samochodowym 
lub przyczepie, należy:
• Używać ramp o odpowiedniej wytrzymałości, szerokości i 

długości.
• Załadować maszynę z wyłączonym silnikiem, wykorzystując 

do tej czynności odpowiednią liczbę osób.
• Ustawić maszynę tak, aby nie stwarzać dla nikogo zagro-

żeń.
• Przymocować ją mocno do środka transportu za pomocą 

lin lub łańcuchów, aby uniknąć przewrócenia się maszyny, 
uszkodzenia i wycieku paliwa.
 Nie transportować w pozycji pionowej maszyn, które 

mogą być magazynowane w pozycji pionowej.

10. TABELA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH

Czynność Częstotliwość Uwagi
MASZYNA
Kontrola wszystkich mocowań; kontrole bezpieczeństwa / przegląd urządzeń 
sterowniczych; kontrola osłon tylnego wyrzutu; kontrola pojemnika na trawę; 
kontrola urządzenia tnącego.

Przed użytkowa-
niem

par. 6.2.2

Ogólne czyszczenie i kontrola; kontrola pod kątem uszkodzeń maszyny. Je-
śli to konieczne, skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Po każdym 
użyciu

par. 7.3

Wymiana urządzenia tnącego. - par. 7.4.2 ***

*** Operacja, która musi być wykonana przez Państwa sprzedawcę lub przez autoryzowane Centrum serwisowe

11. IDENTYFIKACJA USTEREK

USTERKA MOŻLIWA PRZYCZYNA SPOSÓB USUNIĘCIA
1. Kosiarka elektryczna nie działa Brak dopływu prądu Sprawdzić podłączenie elektryczne
2. Kosiarka elektryczna powoduje 

zadziałanie zabezpieczenia prą-
dowego

Amperaż gniazda nie jest wystarcza-
jący

Podłączyć urządzenie do gniazda o 
odpowiednim amperażu

Działają inne urządzenia elektryczne Nie podłączać innych urządzeń w tym 
samym czasie do tego samego gniaz-
da zasilającego

3. Skoszona trawa nie jest zbierana 
do pojemnika na trawę

Urządzenie tnące uderzyło w ciało 
obce

Sprawdzić ewentualne uszkodzenia 
i skontaktować się z centrum serwi-
sowym w celu ewentualnej wymiany 
urządzenia tnącego.

Zabrudzenia we wnętrzu podwozia Wyczyścić wnętrze podwozia, aby 
ułatwić odprowadzanie trawy do po-
jemnika na trawę

4. Nieregularne koszenie trawy Urządzenie tnące jest w złym stanie. Skontaktować się z centrum serwiso-
wym w celu naostrzenia lub wymiany 
urządzenia tnącego

5. Podczas pracy występuje nad-
mierny poziom hałasu i/lub drgań

Uszkodzone lub poluzowane części. Zatrzymać urządzenie i odłączyć prze-
wód zasilający.
Sprawdzić ewentualne uszkodzenia.
Sprawdzić, czy występują części polu-
zowane i dokręcić je.
Zlecić kontrole, wymianę lub naprawy 
w autoryzowanym centrum serwiso-
wym.

Mocowanie urządzenia tnącego jest 
poluzowane lub urządzenie tnące zo-
stało uszkodzone

Zatrzymać urządzenie i odłączyć prze-
wód zasilający
Skontaktować się z Centrum Obsługi 
w celu dokonania kontroli, wymiany lub 
naprawy.
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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 EW 330

b) Mese/Anno di costruzione

c) Matricola

d) Motore elettrico

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°0494 - SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH

Burgstädter Straße 20
          09232 Hartmannsdorf, Germany

                     
• EMCD:  2014/30/EU   
• RoHS 2:  2011/65/EU 

4.     Riferimento alle Norme armonizzate:

EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-77:2010
EN 50581:2012

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-11:2000

g) Livello di potenza sonora misurato 86 dB(A)
h) Livello di potenza sonora garantito 87 dB(A)
i) Ampiezza di taglio 33 cm

n) Persona autorizzata a costituire il FascicoloTecnico: STIGA S.p.A.
Via del Lavoro, 6 

31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

o) Castelfranco V.to, 15.06.2018 Senior VP R&D & Engineering
Maurizio Tursini

                                                                                                            

171514053_1

FR (Traduction de la notice originale) 

Déclaration CE de Conformité
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A)
1. La Société
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine : Tondeuse à gazon à conducteur à 
pied / coupe du gazon
a) Type / Modèle de Base
b) Mois / Année de construction
c) Série
d) Moteur: électrique
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: electric
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: elektrisch
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: elektrisch
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: eléctrico
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) Moto: eléctrico
3. É conforme às especificações das diretivas:
e) Órgão certificador 
f) Exame CE do Tipo
4. Referência às Normas harmonizadas
g) Nível medido de potência sonora 
h) Nível garantido de potência sonora
i) Amplitude de corte
n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico   
o) Local e Data                            

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 

EK-Δήλωση συμμόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτημα II, 
μέρος A)
1. Η Εταιρία
2. Δηλώνει υπεύθυνα ότι η μηχανή: 
Χλοοκοπτική μηχανή με όρθιο χειριστή / κοπή 
της χλόης
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθμός μητρώου 
d) Κινητήρας: ηλεκτρικό
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: elektrikli
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: на струја
3. Усогласено со спецификациите според 
директивите: 
д)  тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
е) Акустички притисок
ж) измерено ниво на звучна моќност
з) Ниво на гарантирана звучна моќност
н) овластено лице за составување на 
Техничката брошура   
o) место и датум                            

EXAMPLE
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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 EW 370

b) Mese/Anno di costruzione

c) Matricola

d) Motore elettrico

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°0494 - SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH

Burgstädter Straße 20
          09232 Hartmannsdorf, Germany

                     
• EMCD:  2014/30/EU   
• RoHS 2:  2011/65/EU 

4.     Riferimento alle Norme armonizzate:

EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-77:2010
EN 50581:2012

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-11:2000

g) Livello di potenza sonora misurato 89,7 dB(A)
h) Livello di potenza sonora garantito 91 dB(A)
i) Ampiezza di taglio 37 cm

n) Persona autorizzata a costituire il FascicoloTecnico: STIGA S.p.A.
Via del Lavoro, 6 

31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

o) Castelfranco V.to, 15.06.2018 Senior VP R&D & Engineering
Maurizio Tursini

                                                                                                            

171514054_1

FR (Traduction de la notice originale) 

Déclaration CE de Conformité
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A)
1. La Société
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine : Tondeuse à gazon à conducteur à 
pied / coupe du gazon
a) Type / Modèle de Base
b) Mois / Année de construction
c) Série
d) Moteur: électrique
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: electric
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: elektrisch
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: elektrisch
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: eléctrico
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) Moto: eléctrico
3. É conforme às especificações das diretivas:
e) Órgão certificador 
f) Exame CE do Tipo
4. Referência às Normas harmonizadas
g) Nível medido de potência sonora 
h) Nível garantido de potência sonora
i) Amplitude de corte
n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico   
o) Local e Data                            

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 

EK-Δήλωση συμμόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτημα II, 
μέρος A)
1. Η Εταιρία
2. Δηλώνει υπεύθυνα ότι η μηχανή: 
Χλοοκοπτική μηχανή με όρθιο χειριστή / κοπή 
της χλόης
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθμός μητρώου 
d) Κινητήρας: ηλεκτρικό
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: elektrikli
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: на струја
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 _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 EW 370

b) Mese/Anno di costruzione

c) Matricola

d) Motore elettrico

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°0494 - SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH

Burgstädter Straße 20
          09232 Hartmannsdorf, Germany

                     
• EMCD:  2014/30/EU   
• RoHS 2:  2011/65/EU 

4.     Riferimento alle Norme armonizzate:

EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-77:2010
EN 50581:2012

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-11:2000

g) Livello di potenza sonora misurato 89,7 dB(A)
h) Livello di potenza sonora garantito 91 dB(A)
i) Ampiezza di taglio 37 cm

n) Persona autorizzata a costituire il FascicoloTecnico: STIGA S.p.A.
Via del Lavoro, 6 

31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

o) Castelfranco V.to, 15.06.2018 Senior VP R&D & Engineering
Maurizio Tursini

                                                                                                            

171514054_1

FR (Traduction de la notice originale) 

Déclaration CE de Conformité
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A)
1. La Société
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine : Tondeuse à gazon à conducteur à 
pied / coupe du gazon
a) Type / Modèle de Base
b) Mois / Année de construction
c) Série
d) Moteur: électrique
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: electric
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: elektrisch
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: elektrisch
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: eléctrico
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) Moto: eléctrico
3. É conforme às especificações das diretivas:
e) Órgão certificador 
f) Exame CE do Tipo
4. Referência às Normas harmonizadas
g) Nível medido de potência sonora 
h) Nível garantido de potência sonora
i) Amplitude de corte
n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico   
o) Local e Data                            

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 

EK-Δήλωση συμμόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτημα II, 
μέρος A)
1. Η Εταιρία
2. Δηλώνει υπεύθυνα ότι η μηχανή: 
Χλοοκοπτική μηχανή με όρθιο χειριστή / κοπή 
της χλόης
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθμός μητρώου 
d) Κινητήρας: ηλεκτρικό
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: elektrikli
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: на струја
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 _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 EW 370

b) Mese/Anno di costruzione

c) Matricola

d) Motore elettrico

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°0494 - SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH

Burgstädter Straße 20
          09232 Hartmannsdorf, Germany

                     
• EMCD:  2014/30/EU   
• RoHS 2:  2011/65/EU 

4.     Riferimento alle Norme armonizzate:

EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-77:2010
EN 50581:2012

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-11:2000

g) Livello di potenza sonora misurato 89,7 dB(A)
h) Livello di potenza sonora garantito 91 dB(A)
i) Ampiezza di taglio 37 cm

n) Persona autorizzata a costituire il FascicoloTecnico: STIGA S.p.A.
Via del Lavoro, 6 

31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

o) Castelfranco V.to, 15.06.2018 Senior VP R&D & Engineering
Maurizio Tursini

                                                                                                            

171514054_1

FR (Traduction de la notice originale) 

Déclaration CE de Conformité
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A)
1. La Société
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine : Tondeuse à gazon à conducteur à 
pied / coupe du gazon
a) Type / Modèle de Base
b) Mois / Année de construction
c) Série
d) Moteur: électrique
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: electric
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: elektrisch
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: elektrisch
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: eléctrico
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) Moto: eléctrico
3. É conforme às especificações das diretivas:
e) Órgão certificador 
f) Exame CE do Tipo
4. Referência às Normas harmonizadas
g) Nível medido de potência sonora 
h) Nível garantido de potência sonora
i) Amplitude de corte
n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico   
o) Local e Data                            

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 

EK-Δήλωση συμμόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτημα II, 
μέρος A)
1. Η Εταιρία
2. Δηλώνει υπεύθυνα ότι η μηχανή: 
Χλοοκοπτική μηχανή με όρθιο χειριστή / κοπή 
της χλόης
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθμός μητρώου 
d) Κινητήρας: ηλεκτρικό
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: elektrikli
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: на струја
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 _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 EW 370

b) Mese/Anno di costruzione

c) Matricola

d) Motore elettrico

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°0494 - SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH

Burgstädter Straße 20
          09232 Hartmannsdorf, Germany

                     
• EMCD:  2014/30/EU   
• RoHS 2:  2011/65/EU 

4.     Riferimento alle Norme armonizzate:

EN 60335-1:2012+A11:2014
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EN 50581:2012

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-11:2000
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i) Ampiezza di taglio 37 cm

n) Persona autorizzata a costituire il FascicoloTecnico: STIGA S.p.A.
Via del Lavoro, 6 

31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

o) Castelfranco V.to, 15.06.2018 Senior VP R&D & Engineering
Maurizio Tursini

                                                                                                            

171514054_1

FR (Traduction de la notice originale) 

Déclaration CE de Conformité
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A)
1. La Société
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine : Tondeuse à gazon à conducteur à 
pied / coupe du gazon
a) Type / Modèle de Base
b) Mois / Année de construction
c) Série
d) Moteur: électrique
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: electric
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: elektrisch
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: elektrisch
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: eléctrico
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) Moto: eléctrico
3. É conforme às especificações das diretivas:
e) Órgão certificador 
f) Exame CE do Tipo
4. Referência às Normas harmonizadas
g) Nível medido de potência sonora 
h) Nível garantido de potência sonora
i) Amplitude de corte
n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico   
o) Local e Data                            

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 

EK-Δήλωση συμμόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτημα II, 
μέρος A)
1. Η Εταιρία
2. Δηλώνει υπεύθυνα ότι η μηχανή: 
Χλοοκοπτική μηχανή με όρθιο χειριστή / κοπή 
της χλόης
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθμός μητρώου 
d) Κινητήρας: ηλεκτρικό
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: elektrikli
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: на струја
3. Усогласено со спецификациите според 
директивите: 
д)  тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
е) Акустички притисок
ж) измерено ниво на звучна моќност
з) Ниво на гарантирана звучна моќност
н) овластено лице за составување на 
Техничката брошура   
o) место и датум                            

EXAMPLE
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