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Tagliasiepi elettrico - MANUALE DI ISTRUZIONI

ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

Elektrisk häcksax - BRUKSANVISNING

VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.

Sähköinen pensasaitaleikkuri - KÄYTTÖOHJEET

VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.

Elektrisk Hækkeklipper - BRUGSANVISNING

ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.

Elektrisk hekklipper - INSTRUKSJONSBOK

ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.

Elektrické nůžky na živé ploty - NÁVOD K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

Elektromos sövénynyíró - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

Електричен поткаструвач за жива ограда
УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: прочитајте го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.

Elektrinė krūmapjovė - NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.

Elektriskās dzīvžoga šķēres - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.

Maşină electrică de tăiat tufişuri - MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

ATENŢIE: înainte de a utiliza maşina, citiţi cu atenţie manualul de faţă.

Електрическа машина за рязане на жив плет
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.

Elektriline hekilõikur - KASUTUSJUHEND

TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.
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ITALIANO - Istruzioni Originali .....................................................................

SVENSKA - Översättning av bruksanvisning i original (Istruzioni Originali) ....
SUOMI - Alkuperäisten ohjeiden käännös (Istruzioni Originali) .......................

DANSK - Oversættelse af den originale brugsanvisning (Istruzioni Originali) ...

NORSK - Oversettelse av orginal bruksanvisning (Istruzioni Originali) ...........
ČESKY - Překlad původního návodu k používání (Istruzioni Originali) ............

MAGYAR - Eredeti használati utasítás fordítása (Istruzioni Originali) .............

МАКЕДОНСКИ - Превод на оригиналните упатства (Istruzioni Originali) ...

LIETUVIŠKAI - Originalių instrukcijų vertimas (Istruzioni Originali) ..................
LATVIEŠU - Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas (Istruzioni Originali) ......
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ПРЕДСТАВЯНЕ

BG

1

Скъпи клиенти,

преди всичко бихме искали да ви благодарим, че избрахте нашите продукти. Надяваме се, че ще бъдете удовлетворени, използвайки тази машина и че тя ще отговори напълно на очакванията ви. Упътването е съставено, за да се запознаете по-добре с функциите на машината и да я използвате в условия на пълна безопасност и ефикасност. Не забравяйте, че това упътване е съставна част от машината, носете го винаги със
себе си, за да се консултирате при необходимост и в случай че я услужите на други, дайте също така и упътването.
Вашата нова резачка е проектирана и създадена спрямо действащите нормативи, осигурява ви безопасност,
стига да се съобразявате напълно с описаните инструкции (по предназначение); всяка употреба, извън споменатите или несъблюдаване на посочените правила за безопасност, поддръжка и поправка се отбелязва
като “неподходяща” и води до отмяна на дадената гаранция, както и отпадане на каквато и да било отговорност от страна на Производителя, поемайки се от ползувателя за допускане на щети и повреди по негова
вина или на трети лица.

Независимо от задълженията на търговеца спрямо потребителя, за този електрически уред даваме следната
ганция:
Гаранционният период е 24 месеца и започва в момента на покупката, която се доказва с касовата бележка.
Ако уредът се използва по търговски начин или се дава под наем, този период се намалява на 12 месеца. Изключват се от гаранцията: частите, подлежащи на износване и щетите, причинени от използване на несъответстващи аксесоари, от поправки с неоригинални резервни части, от употреба на прекалена сила, от удари
и счупвания, както и нарочно претоварване на мотора. Подмяната в сферата на гаранцията се отнася само
за дефектните части, а не за целите уреди. Поправките в сферата на гаранцията трябва да бъдат извършвани
само в оторизирани сервизи или в „обслужване на клиенти” на фабриката. Гаранцията се прекратява при осъществяване на неоторизирана намеса.
Всички разходи за изпращане и какъвто и да е следващ разход са за сметка на клиента.

В случай, че откриете някои малки разминавания между описаното тук и притежаваната от вас машина,
имайте предвид, че поради непрекъснатото усъвършенстване на продукта, съдържащата се в настоящото
упътване информация може да бъде подложена на промяна, без предупреждение или задължение за осведомяване, неизменяеми са съответно основните характеристики за безопасност и функциониране. При някакво съмнение от ваша страна, обърнете се към обслужващия ви продавач-консултант. Приятна работа!
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ
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1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ

ОСНОВНИ ЧАСТИ

1. Мотор
2. Инструмент за рязане (острие)
3. Преден предпазител
4. Предна дръжка
5. Задна дръжка
6. Бутони разблокиране
предна дръжка
7. Предпазител острие
8. Етикет Регистрационен номер
9. Захранващ кабел
10. Удължител (не е доставен)
KОМАНДИ И ФУНKЦИОНАЛНИ
ЕЛЕМЕНТИ
11. Лост прекъсвач
12. Прекъсвач за безопасност

ЕТИKЕТ СЕРИЕН НОМЕР
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8.1) знак за съответствие CE
8.2) Име и адрес на производителя
8.3) Ниво на акустична мощност LWA
според разпоредбата на ЕО 2000/14/СЕ
8.4) Отправен модел на производителя
8.5) Сериен номер
8.6) Година на производство
8.7) Напрежение и честота на захранване
8.8) Мощност на двигателя
8.9) Двой на изолация
8.10) Артикулен Номер
8.11) Страна производител
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Made in Germany Hedge Trimmer

REG.-Nr. D952
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8.7

8.5

8.8 8.10 8.9

Не изхвърляйте електрическите уреди заедно с битовите отпадъци. Според Европейската Разпоредба 2012/19/EU за електрическите и електронните уреди, и приложението й в съответствие с националното законодателство, изтощените електрически уреди трябва да се събират отделно, за да може да бъдат оползотворявани по екологично съвместим начин. Ако електрическите апарати се изхвърлят на сметище или на земята, вредните вещества могат да достигнат водосъбиращите земни пластове
и да навлязат в хранителната верига, увреждайки здравето ви. За по-задълбочена информация за изхвърлянето на този продукт, се
свържете с компетентната служба за изхвърляне на битови отпадъци или с продавача на машината.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ / СИМВОЛИ
Максимални стойности на шум и вибрации [1]
Ниво на акустично налягане (EN 60745)

dB(A)

Гарантирано ниво на акустична мощност (2000/14/CE)

dB(A)

– Несигурност на измерване

Ниво на вибрация (EN 60745)
– Несигурност на измерване

SHT 700

3

85,2

dB(A)

3

97

m/s2

< 2,5

m/s

1,5

2

[1]
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Предупреждение:
Стойността на вибрациите е определена със стандартизирано оборудване и може да се използва, както за сравняване с друго електрическо оборудване, така и за временно изчисляване на натоварването, посредством вибрациите.

ВНИМАНИЕ!
Стойността на вибрациите може да варира в зависимост от използването на машината и нейното оборудване и може да бъде по-голяма от тази посочената. Необходимо е да се определят мерките за безопасност целящи защита на потребителя, които трябва да
се базират върху оценка на създалото се натоварване от вибрациите, при условия на реално използване. За тази цел, трябва да се
имат предвид всички фази на цикъла на работа, като например, изключването или работа на празен ход.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение на захранване

V~

Напрежение на захранване

Hz

Мощност на двигателя

W

Дължина на срязване

cm

Режещо движение

min-1

Тегло

2. СИМВОЛИ

1

2

Kg

3

1) При продължително ежедневно използване на
машината в нормални условия, работещият с нея
може да бъде изложен на шум със стойност
равна или по-висока от 85 dB (A) (децибели).
Поставяйте предпазни очила и уреди за предпазване на слуха.

2) Внимание! Опасност. Ако машината се използва
неправилно, може да застраши другите и себе си.
3) Преди употреба на машината, да се прочете
упътването.

4

5

SHT 700
230-240
50

700
67

2400
4,2

6

4) Изключете от електрическото захранване преди
работа по поддръжка или ако кабелът е повреден.

5) Не излагайте на дъжд (или на влажност).

6) Внимание! Опасност! Остър нож. Риск от
нараняване.

4
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3. УПЪТВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

KАK ДА СЕ ЧЕТЕ УПЪТВАНЕТО

В текста на упътването изреченията, съдържащи особено
важна информация, са отбелязани със специфични сигнални означения, имащи следното значение:
или

БЕЛЕЖKА

ВАЖНО
Съдържа допънителни уточнения
или характеристики, по отношение на предварително упомената информация, с цел да се избегнат повреди на самата машина или някакви други щети.
ВНИМАНИЕ! Вероятност от нанасяне на
лични телесни щети или на трети лица, при несъблюдаване правилата на работа.

ОПАСНОСТ! Вероятност от нанасяне на сериозни лични телесни щети и на трети лица с опасност
от смърт, при несъблюдаване правилата на работа.
ОБЩИ УПЪТВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕKТРИЧЕСKИ УРЕДИ

ВНИМАНИЕ! Прочетете всички упътвания за
безопасност и всички инструкции. Неспазването на
упътванията и инструкциите може да доведе до електрически удари, пожари и/или сериозни наранявания.
Запазете всички упътвания и инструкции и за бъдеща
справка. Терминът “електрически уред”, цитиран в упътването, се отнася за вашия апарат със захранване от електрическата мрежа.
1) Безопасност на работната зона

а) Поддържайте чиста работната зона. Мръсни и разхвърляни зони допринасят за възникване на пожари.
б) Не използвайте електрическия уред в среда с риск
от експлозия, там където има запалими течности,
газове или прах. Електрическите уреди създават
искри, които може да подпалят прах или изпарения.
в) Дръжте далеч децата и присъстващите, когато използвате електрически уред. Разсейването може да
причини загуба на контрол.
2) Електрическа безопасност

а) Щепселът на електрическия уред трябва да е съвместим с електрическия контакт. Никога не променяйте щепсела. Не използвайте адаптори с електрически уреди, снабдени със заземяване.
Щепселите, които не са променени и адаптирани към
контакта, намаляват риска от електрически удар.
б) Избягвайте контакта на корпуса със заземени повърхности , като тръби, радиатори, кухненски печки,
хладилници. Рискът от електрически удар се увеличава ако корпусът се заземи.
в) Не излагайте електрическите уреди на дъжд или на
мокра среда. Проникваща в електрическия уред вода,
увеличава риска от електрически удар.
г) Използвайте кабела само по предназначение. Не
използвайте кабела, за да транспортирате уреда, да

УПЪТВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

го дърпате или да го изключвате от контакта.
Дръжте кабела далеч от източници на топлина,
масло, остри ръбове или движещи се части. Повреден или оплетен кабел повишава риска от електрически
удар.
д) Kогато ползвате електрическия уред на открито,
използвайте удължителен кабел, подходящ за употреба на открито. Употребата на удължител, подходящ
за използване на открито, намалява риска от електрически удар.
е) Ако не може да се избегне употребата на електрически уред във влажна среда, използвайте електрически щепсел, предпазен от диференциален прекъсвач (RCD-Residual Current Device). Употребата на
RCD намалява риска от електрически удар.
3) Лична безопасност

а) Бъдете винаги внимателни, контролирайте това,
което се върши и мислете разумно, когато използвате електрически уред. Не използвайте електрическия уред когато сте уморени или под действието
на наркотици, алкохол или лекарства. Момент невнимание, докато се изпозва електрическия уред, може
да причини сериозни лични наранявания.
б) Използвайте защитни дрехи. Слагайте винаги защитни очила. Употребата на предпазни средства, като
противопрашни маски, обувки против подхлъзване, защитни каски или наушници за слуха, намалява личните
наранявания.
в) Избягвайте случайното включване. Убедете се, че
прекъсвачът е в позиция "OFF" ("ИЗKЛ") преди да
включите щепсела или да транспортирате електрическия уред. Транспортирането на електрически уред
с пръст върху прекъсвача или свързването му към мрежата с прекъсвач в позиция "ON" ("ВKЛ") улеснява инцидентите.
г) Отстранете всички ключове или уреди за настройка
преди да включите електрическия уред. Kлюч или
уред, оставащ в контакт с някоя движеща се част, може
да доведе до лични наранявания.
д) Не губете равновесие. Запазвайте винаги подходящи опора и равновесие. Това позволява да имате
по-голям контрол над електрическия уред в неочаквани
ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не обличайте широки
дрехи или украшения. Дръжте на разстояние от движещите се части косите си, дрехите и ръкавиците.
Широки дрехи, украшения или дълги коси може да се оплетат в движещите се части.
g) Ако са налични устройства, които трябва да бъдат свързани на системи за извличане и събиране на прах, уверете се,
че те са свързани и използвани по подходящ начин. Използването на тези устройства може да намали риска свързан с наличието на прах.
4) Употреба и съхранение на електрическия уред

a) Не претоварвайте електрическия уред. Използвайте
подходящия за работата електрически уред. Адекватният електрически уред ще извърши най-добре и
най-безопасно работата, на скоростта, за която е проектиран.
б) Не използвайте електрическия уред ако прекъсвачът не е в състояние да го включи или да го спре
нормално. Електрически уред, който не може да бъде
включен от прекъсвача, е опасен и трябва да бъде поправен.

УПЪТВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

в) Изключете щепсела от електрическия контакт преди
да извършвате каквато и да е настройка или смяна
на аксесоари, или преди да приберете електрическия уред. Тези превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно задвижване на електрическия уред.
г) Поставяйте неизползваните електрически уреди извън обсега на деца и не позволявайте използването на електрическия уред от хора, които не са запознати със самия уред и с тези инструкции.
Електрическите уреди са опасни в ръцете на незапознати потребители.
д) Грижете се за поддръжката на електрическите
уреди. Убедете се, че подвижните части са подредени и свободни в движението, че няма счупени
части или друго условие, което може да въздейства на работата на електрическия уред. В случай на
повреди, електрическия уред трябва да бъде поправен преди използването му. Много инциденти са
предизвикани от лоша поддръжка.
е) Поддържайте наточени и чисти режещите части.
Подходящата поддръжка на режещите части, с добре наточени остриета, ги прави по-малко податливи на блокиране и по-лесни за контролиране.
ж) Използвайте електрическия уред и съответните му
аксесоари според доставените инструкции, като
имате предвид условията и вида работа, който
трябва да се извършва. Използването на електрически уред за операции, които не са по предназначението му, може да създаде опасни ситуации.
5) Сервиз

а) Давайте електрическия уред за поправка само на
квалифициран персонал, като използвате само оригинални резервни части. Това позволява да се поддържа безопасността на електрическия уред.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА МАШИНА ЗА РЯЗАНЕ НА ЖИВ ПЛЕТ
УKАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ!

По време на използване на машината трябва да се спазват правилата за безопасност. Преди да включите машината, прочетете инструкциите за собствената ви безопасност и за
безопасността на останалите. Запазете инструкциите
в добро състояние, за да ги ползвате и в бъдеще.

– Дръжте всички части на тялото далеч от режещото
острие. Не отстранявайте окосения материал и не
дръжте материала за косене докато острието работи. Убедете се, че прекъсвачът е в стоп позиция когато отстранявате окосения материал. Миг невнимание по време на ползване на тримера може да причини
сериозни лични наранявания.
– Транспортирайте тримера като го държите за дръжката, при спряно острие. Винаги монтирайте предпазителя на режещия инструмент по време на транспортиране или когато оставяте машината.
Внимателното придвижване на тримера намалява възможността за лични наранявания, причинени от остриетата.
– Хващайте електрическия инструмент само за изолираните повърхности на дръжките, тъй като острието може да влезе в контакт със скрити кабели
или със собствения електрически кабел. Контактът на
режещото острие с кабел под напрежение може да сложи
под напрежение металните части на уреда и да причини
електрически удар на оператора.
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– Дръжте кабела на разстояние от зоната на косене. По
време на работа, кабелът може да се скрие в листака и
да бъде незабелязано срязан от острието.
• Как се работи с електрически тример за рязане
на жив плет

По време на употреба заемете неподвижно и стабилно положение и бъдете винаги внимателни.
– Избягвайте, доколкото е възможно, работа на влажен и
хлъзгав терен и като цяло неравни или стръмни места,
които няма как да осигурят устойчива позиция на оператора по време на работа.
– Никога не тичайте, придвижвайте се бавно, като обръщате внимание на неравностите и пречките върху съответния терен;
– Преценете възможните рискове на обработвания терен
и вземете всички необходими предпазни мерки, за да
гарантирате безопасността си, особено по наклони, по
случайни терени, по хлъзгави или подвижни терени.

Машината не трябва да се използва от хора, които не са в
състояние да я държат здраво с две ръце и/или да стоят
стабилно в равновесие на краката си по време на работа.
Никога не позволявайте машината да бъде използвана от
деца или от хора, незапознати достатъчно с инструкциите.
Местните закони може да предвиждат минимална възраст
за право на използване.
Машината не трябва да бъде използвана от повече от един
човек.

В никакъв случай да не се използва машината:
– ако наблизо има деца, други хора или животни;
– ако работещият е уморен или усеща някакво неразположение, както и в случай, че е употребил лекарства, упоителни, алкохол или други вещества, намаляващи неговото внимание и рефлекси;
– ако предпазителите са повредени или отстранени.
• Техника на използване на електрически тример
за рязане на жив плет

Винаги спазвайте указанията за безопасност и използвайте
най-подходящата техника за рязане във вашия случай, според указанията и примерите, поместени в инструкциите за
употреба (виж гл. 7).
• Безопасно преместване на електрическия тример
за рязане на жив плет

Всеки път, когато трябва да премествате или транспортирате машината, е необходимо:
– да изгасите двигателя, да изчакате спирането на уреда за
рязане и да изключите машината от електрическата
мрежа;
– хващайте машината единствено за дръжките и насочете
уреда за рязане в посока обратна на придвижването.

Kогато транспортирате машината с превозно средство,
трябва да я разположите така, че да не представлява опасност за никого и здараво да я закрепите.
• Препоръки за начинаещи

Преди да започнете работа за първи път, трябва да се запознаете с машината и с най-подходящите техники като
пробвате да хванете здраво машината и да извършите движенията, необходими за работата.
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ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ОПАКОВКАТА / ПОДГОТОВKА ЗА РАБОТА

4. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ОПАКОВКАТА

Отстранете машината от опаковката като внимавате
да съберете цялото съдържание и документите на
машината.

Изхвърлянето на опаковките трябва да се осъществява според действащите местни разпоредби.

ВНИМАНИЕ! Разопаковане и завършването на монтажа трябва да бъдат извършени
на равно и стабилно място, с достатъчно място
за преместване на машината и опаковката, като
винаги си служите с подходящите инструменти.

5. ПОДГОТОВKА ЗА РАБОТА

1. KОНТРОЛИРАНЕ ИЗПРАВНОСТТА
НА МАШИНАТА

ВНИМАНИЕ! Убедете се, че машината не
е свързана с електрическия контакт.
Преди да започнете работа, е необходимо да проверите:
– дали напрежението и честотата на електрическата мрежа отговарят на показаните на “Етикет
Сериен номер” (виж гл. 1-8.8).

– проверете дали лостът на прекъсвача и ръчката
на прекъсвача за безопасност се движат свободно, без да е необходимо упражняване на натиск върху тях и при отпускане се връщат автоматично и бързо в неутрална позиция;
– проходите за охлаждащия въздух да не са запушени;

– да не са повредени захранващият кабел и удължителят;

– дръжките и защитните устройства на машината
трябва да бъдат почистени, сухи и здраво закрепени за машината;
– да не са повредени уредите за рязане и предпазителите;

– дали машината не носи белези на износване или
повреда, дължащи се на удари или други причини, и осъществете необходимите поправки.

2. ЕЛЕKТРИЧЕСKИ СВРЪЗKИ

ОПАСНОСТ! Влажността и електричеството са несъвместими.

– манипулирането и свързването на електрическите кабели трябва да се извършват на
сухо.

– никога не допускайте допир между електрически контакт или кабел с мокра зона (локва
или влажен терен).
– захранвайте апарата посредством диференциал (RCD - Residual Current Device) с ток на
изключване не надвишаващ 30 mA.

Удължителните кабели трябва да бъдат с качество
не по-ниско от H07RN-F или H07VV-F с минимално
сечение 1,5 кв.мм. и максимална препоръчана дължина 30 м.
Не дръжте навит кабела на удължителя по време на
работа, за да не прегрее.

ОПАСНОСТ! Постоянното свързване на
който и да е електрически уред към електрическата мрежа на сградата трябва да бъде извършено от квалифициран електротехник, съобразно действащите разпоредби. Неправилното
свързване може да причини сериозни щети,
включително и смърт.

ВKЛЮЧВАНЕ – ИЗKЛЮЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ / ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНАТА

6. ВKЛЮЧВАНЕ – ИЗKЛЮЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

ВKЛЮЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ (Фиг. 1)
Преди да включите мотора:

– Натиснете горната част на стопа в задната
дръжка и поставете захранващия кабел (1) така,
че да остане закачен за обтяжката.
– ПЪРВО свържете щепсела на захранващия кабел (2) с удължителя (3) и СЛЕД ТОВА – удължителя към електрическия контакт (4).
– Отстраняване предпазителите от острието.
– Уверете се, че острието не се опира в терена или
в други предмети.
– Убедете се, че предната дръжка е блокирана в
централна позиция.
За включване на двигателя е необходимо:

1. Хванете машината здраво с две ръце.
2. Завъртете ръчката на прекъсвача за безопасност (5- в предната ръкохватка) и задействайте
прекъсвача (6).

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНАТА

ВНИМАНИЕ! За вашата безопасност и за
безопасността на другите:
1)

2)

3)

Не използвайте машината без да сте прочели внимателно инструкциите. Разучете и
свикнете с командите и с адекватното използване на машината. Научете се да изключвате бързо мотора.

Използвайте машината само по нейното
предназначение, т.е. за „подрязване и регулиране на жив плет, състоящ се от храсти с неголеми клонки”. Каквато и да е друга употреба може да се окаже опасна и да причини
повреда на машината. В “неподходящата”
употреба се включват (като неизчерпателен пример):
– рязане на трева по принцип и в частност
- в близост до бордюри;
– раздробяване на материали за компост;
– дейности по подрязване;
– използване на машината за рязане на материали, които не са от растителен произход;
– използване на машината от повече от
един човек.
Остатъчни рискове: независимо че са спазени всички предписания за безопасност,
може все още да има някои остатъчни рис-

BG

7

БЕЛЕЖKА
Задействането и поддържането на функциите на двигателя са възможни само
когато и двата прекъсвача са задействани. Ако пуснете един от двата прекъсвача, двигателят спира.
ИЗKЛЮЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ (Фиг. 1)
За изключване на двигателя:

– Пуснете ръчката на прекъсвача за безопасност (5)
и прекъсвача (6).
– ПЪРВО изключете удължителя (3) от електрическия контакт (4) и ПОСЛЕ – захранващия кабел
(2) на машината от удължителя (3).

БЕЛЕЖKА
Образуването на искри при
спирането на двигателя, в близост до вентилационните отвори, е напълно нормално и не нанася щети
на апарата.

кове, които не могат да бъдат изключени:
По вида и производството на машината, потенциалните предвидими опасности биха
могли да бъдат:
– Контакт с непредпазените режещи зъбци.
– Попадане на пръсти или ръце в движещото се острие.
– Неочаквани и внезапни движения на режещото острие.
– Изхвърляне на фрагменти, които могат
да наранят очите.
– Повреждане на слуха, ако не се поставя
никакво слухово предпазно средство.

4) Помнете, че операторът или този, който използва машината е отговорен за инциденти
и непредвидени ситуации, които могат да се
случат на други хора или на тяхна собственост.

5) Обличайте подходящи дрехи по време на работа. Вашият продавач-консултант е в състояние да ви даде информация за съответни
материали срещу злополуки, за да се гарантира сигурността на работа.
6) Работете само на дневна светлина или при
добра изкуствена светлина.

7) Прегледайте внимателно работния терен и
отстранете всичко, което може да бъде из-
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хвърлено от машината или може да повреди
режещия инструмент и двигателя (клони,
жици, скрити кабели и т.н.).

Избягвайте контакт между режещия инструмент и електрическия кабел. Използвайте обтяжката за кабела, за да избегнете случайното откачане на удължителя,
като същевременно гарантирате правилното поставяне, без сила, в контакта. Никога не пипайте електрически кабел под напрежение ако е лошо изолиран. Ако
удължителят се повреди по време на работа, не пипайте кабела и веднага изключете удължителя от електрическата мрежа.
Внимавайте за възможно отхвърчане на материали, причинено от режещия инструмент.

10) Спрете двигателя и изключете машината от
електрическата мрежа:
– всеки път, когато машината не е под ваш
надзор.
– преди да се извършва контрол, почистване или да се работи по машината.
– след като е ударено чуждо тяло. Проверете евентуални щети и извършете необходимите поправки преди да използвате
отново машината.
– ако машината вибрира по начин, различен от нормалния: потърсете незабавно
причината за вибрациите и занесете косачката в Специализиран център за осъществяване на необходимите проверки;
– при неизползване на машината.
11) Дръжте ръцете и краката си винаги далеч от
режещия инструмент, особено по време на
включване на двигателя.

ВАЖНО
Помнете винаги, че некоректното използване на електрическата машина за рязане на жив плет може да смущава околните. Уважавайте другите и околната среда:
– Избягвайте да използвате машината в среда и в
часове, в които може да смущавате околните.
– Следвайте стриктно местните норми относно отделянето на отпадъчни материали след рязане.
– За да избегнете риска от пожар, не оставяйте машината с топъл двигател сред листа или суха
трева.
– Следвайте стриктно местните норми относно изхвърлянето на износени части или всякакви други
елементи, оказващи силно влияние върху околната среда.
ВНИМАНИЕ! Продължителното излагане на вибрации може да доведе до увреждания и смущения на нервната и кръвоносната
система (познати и като “Синдром на Рейноуд”
или “бяла ръка”) особено за страдащите от сму-

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНАТА

щения на кръвоносната система. Симптомите
може да засягат ръцете, китките, пръстите и се
проявяват със загуба на чувствителността, изтръпване, сърбеж, болка, загуба на цвят или
структурни промени на кожата. Тези ефекти
може да се усилят от ниските температури на
околната среда и/или от прекалено стискане на
дръжките. При проява на симптомите, трябва да
се намали времето на употреба на машината и
да се посъветвате с лекар.

ОПАСНОСТ! Двигателят на тази машина
генерира електрическо поле със скромна мощност, но такава, която да не изключва възможността за интерференция с функционирането
на активирани медицински устройства или пасивни импланти, които се намират по тялото на
оператора, с произтичащите от това евентуални
сериозни рискове за неговото здраве. На носещите такива медицински устройства се препоръчва да се консултират с лекар или с производителя на тези медицински устройства, преди
използването на машината.
1. НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНАТА

ВНИМАНИЕ
По време на рязане, машината трябва да бъде държана винаги здраво с
две ръце.
ВНИМАНИЕ
Веднага спрете мотора ако
по време на работа остриетата се блокират или
се оплетат в клоните на живия плет.
2. РЕГУЛАЦИЯ НА ПРЕДНАТА ДРЪЖКА
(Фиг. 2)

Предната дръжка (1) може да има 3 различни ориентации спрямо режещия инструмент, за по-удобно
извършване на довършителните операции по живия
плет.
ВНИМАНИЕ
Регулацията на дръжката
трябва да се извърши при спрян мотор.

– Натиснете един от двата бутона за разблокиране
(2).
– Завъртете предната дръжка (1) в желаната позиция.
– Преди да използвате машината се убедете, че бутоните за разблокиране (2) са се върнали в оригиналното си положение и че предната дръжка е
много стабилна.

ВНИМАНИЕ
По време на работа предната дръжка трябва да бъде винаги хоризонтална, независимо от позицията, която е заел
режещият инструмент (3).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНАТА / ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
3. ТЕХНИKА НА РАБОТА

Винаги се предпочита да се режат първо двете вертикални страни и после горната част.
• Вертикално рязане (Фиг. 3)

Рязането трябва да бъде извършено с движение
под формата на дъга, отдолу нагоре, като държите
острието възможно най-далеч от тялото.
• Хоризонтално рязане (Фиг. 4)

Най-добри резултати се постигат с леко наклонено
острие (5° - 10°) по посока на рязането, с дъгово движение и бавно и постепенно напредване, особено в
случай на много гъсти плетове.
4. СМАЗВАНЕ НА ОСТРИЕТАТА ПО ВРЕМЕ
НА РАБОТА (Фиг. 5)

Ако режещият инструмент загрява прекалено по
време на работа, трябва да смажете вътрешните
повърхности на остриетата.

BG
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ВНИМАНИЕ
Тази операция трябва да
бъде извършена при изгасен мотор и спрени
остриета.
4. ПРИKЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА

Kогато сте приключили работа:
– Изключете мотора по описания вече начин
(Глава 6).

ВНИМАНИЕ! Изчакайте моторът да изстине преди да поставите машината в кое да е
помещение.
За намаляване на риска от пожар, освободете
машината от остатъци от трева, листа или прекалена грес; не оставяйте съдове с материали от
рязането вътре в помещение.

След всеки работен сеанс е добре да се почистят и
смажат остриетата, за да се повиши рентабилността
и продължителността на живот.
– Почиствайте остриетата със суха кърпа и използвайте четка за устойчивото замърсяване.
– Смазвайте остриетата със специално масло, за
предпочитане такова, което не замърсява.

8. ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! За вашата безопасност и за
безопасността на другите:

– След всяко използване изключете машината
от захранващата мрежа и проверете за евнтуални щети.
– Правилнотото поддържане на машината е от
изключително значение за запазване на нейната ефективност и безопасност при работа.
– Поддържайте затегнати гайките и винтовете,
за да сте сигурни, че машината винаги е в безопасно положение на работа.
– Никога не използвайте машината с износени
или повредени части. Повредените частите
трябва да бъдат заменени, а не поправени.
– Използвайте единствено оригинални части.
Части с различно качество може да повредят
машината и да застрашат безопасността ви.

ВНИМАНИЕ! При осъществяване на операции по поддръжка, изключете машината от
електрическата мрежа.
1. ОХЛАЖДАНЕ НА МОТОРА

За да избегнете прегряване и повреда на мотора, е
необходимо решетките за въздушно охлаждане да

са винаги добре почистени и освободени от стърготини и други отпадъци.
2. ПОДДРЪЖКА И НАТОЧВАНЕ НА ОСТРИЕТО

ВНИМАНИЕ! Периодично проверявайте
остриетата да не са изкривени или повредени и
фиксираният гребен на острието да е цял.

Не е необходима никаква регулация на дистанцията
между остриетата, тъй като играта е фабрично предопределена.
Ако се използват в съответствие с инструкциите, остриетата нямат нужда от никаква поддръжка или наточване.
Наточването е необходимо само когато качеството
на косене намалее и клоните често се вклиняват.

ВАЖНО
В случай на необходимост,
всяка намеса по острието трябва да се извършва в
Специализиран център, който разполага с най-подходящите инструменти и е в състояние да изпълни
необходимите операции без да застрашава сигурността на машината.
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3. ЕЛЕKТРИЧЕСKИ KАБЕЛИ

ВНИМАНИЕ! Периодично проверявайте
състоянието на електрическите кабели и ги заменете, когато се износят или изолацията им се
повреди.

Ако захранващият кабел на машината е повреден,
трябва да бъде заменен само с оригинален, от квалифициран техник.
4. ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ

Всяка една операция на поддръжка, която не е
включена в това упътване, трябва да бъде извършена при вашия продавач-консултант.

9. АKСЕСОАРИ

На тази машина е предвидена употреба на режещи
инструменти, носещи кода:
118801575/0

ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ / АKСЕСОАРИ

Операции, извършени от некомпетентни лица или
фирми водят до отпадане на съответната гаранция
на машината.
5. СЪХРАНЯВАНЕ

Kогато приключите работа, почистете машината по
подходящ начин от натрупания прах и отпадъчни
материали, поправете или заменете дефектните
части.

Машината трябва да се държи на сухо място, изолирано от атмосферни смущения, извън обсега на
деца.

Имайки предвид еволюцията на продукта, цитираните по-горе инструменти могат да бъдат заменени
в течение на времето с други, с аналогични характеристики за взаимозаменяемост и безопасност на
функционирането.

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: Tosasiepi portatile a motore,
taglio / regolarizzazione siepe
a) Tipo / Modello Base

SHT 700

b) Mese/Anno di costruzione
c) Matricola

d) Motore
3.

4.

E
L

elettrico

É conforme alle specifiche delle direttive:
•
•

MD:
2006/42/EC
OND:
2000/14/EC, ANNEX V
D. Lgs. 262/2002, ANNEX V (Italy)

•
•

EMCD: 2014/30/EU
RoHS II: 2011/65/EU

P
M

A
X

Riferimento alle Norme armonizzate:
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-15:2009+A1:2010
EN 50581:2012

E

g) Livello di potenza sonora misurato
h) Livello di potenza sonora garantito
k) Potenza installata

EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011
EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

96,3
97
0,7

m) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

n) Castelfranco V.to, 02.08.2017

171513756_4

dB(A)
dB(A)
kW

STIGA SpA
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

Vice Presidente Quality & Customer Service
Ing. Raimondo Hippoliti

Italia

Service

FR (Traduction de la notice originale)

EN (Translation of the original instruction)

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning)

SV (Översättning av bruksanvisning i original)

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning)

SL (Prevod izvir

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 : Taille-haie portatif à moteur,
taille/régularisation de haies
a) Type / Modèle de Base
b) Mois / Année de construction
c) Série
d) Moteur: électrique
3. Est conforme aux prescriptions des
directives :
4. Renvoi aux Normes harmonisées
g) Niveau de puissance sonore mesuré
h) Niveau de puissance sonore garanti
k) Puissance installée
m) Personne habilitée à établir le Dossier
Technique :
n) Lieu et Date

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: Powered hand-held hedge
trimmer, hedge cutting/trimming
a) Type / Base Model
b) Month / Year of manufacture
c) Serial number
d) Motor: electric
3. Conforms to directive specifications:
4. Reference to harmonised Standards
g) Sound power level measured
h) Sound power level guaranteed
k) Power installed
m) Person authorised to create the Technical
Folder:
n) Place and Date

EG-Konformitätserklärung
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil
A)
1. Die Gesellschaft
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die
Maschine: Tragbare motorbetriebene
Heckenschere, schneiden/trimmen von Hecken
a) Typ / Basismodell
b) Monat / Baujahr
c) Seriennummer
d) Motor: elektrisch
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien
entspricht:
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen
g) Gemessener Schallleistungspegel
h) Garantierter Schallleistungspegel
k) Installierte Leistung
m) Zur Verfassung der technischen Unterlagen
befugte Person:
n) Ort und Datum

EF- Samsvarserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen: Bærbar
motordrevet hekksaks
kutt/trimming av hekker
a) Type / Modell
b) Måned / Byggeår
c) Serienummer
d) Motor: batteri
3. Oppfyller kravene i direktivene:
e) Sertifiseringsorgan
f) EF-typeprøving
4. Henvisning til harmoniserte standarder
g) Målt lydeffektnivå
h) Garantert lydeffektnivå
k) Installert effekt
m) Person som har fullmakt til å utferdige
teknisk dokumentasjon:
n) Sted og dato

EG-försäkran om överensstämmelse
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la)
1. Företaget
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen
Motordriven bärbar häcksax,
skärning/häcktrimning
a) Typ / Basmodell
b) Månad / Tillverkningsår
c) Serienummer
d) Motor: elektrisk
3. Överensstämmer med föreskrifterna i
direktivet
e) Intygsorgan_ Anmält organ
f) EG typgodkännande
4. Referens till harmoniserade standarder
g) Uppmätt ljudeffektnivå
h) Garanterad ljudeffektnivå
k) Installerad effekt
m) Auktoriserad person för upprättandet av den
tekniska dokumentationen:
n) Ort och datum

EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen: Bærbar
motordreven hækklipper, klipning/trimning af
hække

ES izjava o skla
(Direktiva 2006
1. Družba
2. pod lastno o
Prenosni moto
košnja/enakom
a) Tip / osnovn
b) Mesec /Leto
c) Serijska štev
d) Motor: elektr
3. Skladen je z
e) Ustanova, ki
f) ES pregled ti
4. Sklicevanje n
g) Izmerjen niv
h) Zagotovljen
k) Instalirana m
m) Oseba, poob
knjižice:
n) Kraj in datum

FI (Alkuperäisten ohjeiden käännös)

CS (Překlad původního návodu k používání)

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

RO (Traducerea

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing)

ES (Traducción del Manual Original)

PT (Tradução do manual original)

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: draagbare
heggeschaar met motor,
snijden/trimmen van heggen
a) Type / Basismodel
b) Maand / Bouwjaar
c) Serienummer
d) Motor: elektrisch
3. Voldoet aan de specificaties van de
richtlijnen:
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen
g) Gemeten niveau van geluidsvermogen
h) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen
k) Geïnstalleerd vermogen
m) Bevoegd persoon voor het opstellen van het
Technisch Dossier
n) Plaats en Datum

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: Cortasetos portátil de motor,
corte/regularización de seto
a) Tipo / Modelo Base
b) Mes / Año de fabricación
c) Matrícula
d) Motor: eléctrico
3. Cumple con las especificaciones de las
directivas:
4. Referencia a las Normas armonizadas
g) Nivel de potencia sonora medido
h) Nivel de potencia sonora garantizado
k) Potencia instalada
m) Persona autorizada a realizar el Manual
Técnico:
n) Lugar y Fecha

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-sebes portátil motorizado,
corte/aparação da sebe

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A)
1. Yritys
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone:
Käsin kannateltava moottorikäyttöinen
pensasleikkuri,pensasaiadan leikkuu/muotoilu
a) Tyyppi / Perusmalli
b) Kuukausi /Valmistusvuosi
c) Sarjanumero
d) Moottori : sähköinen
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien
asettamien vaatimusten kanssa:
e) Sertifiointiyritys
f) EY-tyyppitarkastus
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin
g) Mitattu äänitehotaso
h) Taattu äänitehotaso
k) Asennettu teho
m) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu
henkilö:
n) Paikka ja päivämäärä

ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
Příloha II, část A)
1. Společnost
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj:
Přenosné motorové plotové nůžky,
střihání/úprava živých plotů
a) Typ / Základní model
b) Měsíc / Rok výroby
c) Výrobní číslo
d) Motor: elektrický
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:
e) Certifikační orgán
f) ES zkouška Typu
4. Odkazy na Harmonizované normy
g) Naměřená úroveň akustického výkonu
h) Zaručená úroveň akustického výkonu
k) Instalovaný výkon
m) Osoba autorizovaná pro vytvoření
Technického spisu:
n) Místo a Datum

Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II,
część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna: Sekator spalinowy trzymany w rękach,
cięcie/przycinanie żywopłotu
a) Typ / Model podstawowy
b) Miesiąc / Rok produkcji
c) Numer seryjny
d) Silnik: elektryczny
d) Silnik:
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących
Dyrektyw:
e) Jednostka certyfikująca
f) Badanie typu WE
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
g) Zmierzony poziom mocy akustycznej
h) Gwarantowany poziom mocy akustycznej
k) Moc zainstalowana
m) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
n) Miejscowość i data

CE -Declaratie
(Directiva Maşi
1. Societatea
2. Declară pe p
Mașină de tăiat
tăiere/tuns de g
a) Tip / Model d
b) Luna /Anul d
c) Număr de se
d) Motor: electr
3. Este în confo
directivelor:
e) Organism de
f) Examinare C
4. Referinţă la S
g) Nivel de pute
h) Nivel de pute
k) Putere instal
m) Persoană au
Tehnic
n) Locul şi Data

EL (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών
χρήσης)

TR (Orijinal Talimatların Tercümesi)

MK (Превод на оригиналните упатства)

HU (Eredeti használati utasítás fordítása)

RU (Перевод оригинальных инструкций)

HR (Prijevod originalnih uputa)

SR (Prevod orig

AT Uygunluk Beyanı
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A)
1. Şirket
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki
makinenin: Motorlu elde taşınabilir çit budama
makinesikesime/düzenleme
a) Tip / Standart model
b) Üretimin Ay / yıl
c) Sicil numarası
d) Motor: elektrikli
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun
olduğunu beyan etmektedir:
4. Harmonize standartlara atıf
g) Ölçülen ses güç seviyesi
h) Garanti edilen ses güç seviyesi
k) Kurulu güç
m) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:
n) Yer ve Tarih

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: Преносен
поткаструвач,
сечење/моделирање на грмушки
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор: на струја
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:
4. Референци за усогласени нормативи
е) Акустички притисок
ж) измерено ниво на звучна моќност
ѕ) обем на сечење
љ) овластено лице за составување на
Техничката брошура
н) место и датум

EK-megfelelőségi nyilatkozata
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész)
1. Alulírott Vállalat
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti,
hogy az alábbi gép: Hordozható motoros
sövénynyíró, sövény nyírása/igazítása
a) Típus / Alaptípus
b) Hónap / Gyártás éve
c) Gyártási szám
d) Motor: elektromos
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:
e) Tanúsító szerv
f) CE vizsgálat típusa
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra
g) Mért zajteljesítmény szint
h) Garantált zajteljesítmény szint
k) Beépített teljesítmény
m) Műszaki Dosszié szerkesztésére
felhatalmazott személy:
n) Helye és ideje

Декларация соответствия нормам ЕС
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A)
1. Предприятие
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина: Портативные
моторизованные шпалерные ножницы,
стрижка/выравнивание живой изгороди
a) Тип / Базовая модель
b) Месяц /Год изготовления
c) Паспорт
d) Двигатель: электрический
3. Соответствует требованиям следующих
директив:
e) Сертифицирующий орган
f) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы
g) Измеренный уровень звуковой мощности
h) Гарантируемый уровень звуковой
мощности
k) Установленная мощность оператора
m) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:
n) Место и дата

EK Izjava o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II,
dio A)
1. Tvrtka:
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
stroj: Prijenosne motorne škare za živicu,
rezanje/orezivanje živice
a) Vrsta / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Matični broj
d) Motor: električni
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
e) Certifikacijsko tijelo
f) Tipsko ispitivanje EZ
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
g) Izmjerena razina zvučne snage
h) Zajamčena razina zvučne snage
k) Instalirana snaga
m) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
n) Mjesto i datum

EC deklaracija
(Direktiva o ma
A)
1. Preduzeće
2. Daje izjavu p
mašina: Ručni
rezanje/potkres
a) Tip / Osnovn
b) Mesec /Godi
c) Serijski broj
d) Motor: elektr
3. u skladu s os
e) Sertifikacion
f) EC ispitivanje
4. Pozivanje na
g) Izmereni niv
h) Garantovani
k) Instalisana s
m) Osoba ovlaš
brošure
n) Mesto i datu

EK-Δήλωση συμμόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτημα II,
μέρος A)
1. Η Εταιρία
2. Δηλώνει υπεύθυνα ότι η μηχανή: Φορητό
ψαλίδι μπορντούρας βενζίνης,
κοπή/τακτοποίηση θάμνων
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθμός μητρώου
d) Κινητήρας: μπαταρία
3. Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της
οδηγίας:
4. Αναφορά στους Κανονισμούς εναρμόνισης
g) Στάθμη μέτρησης ακουστικής ισχύος
h) Στάθμη εγγυημένης ακουστικής ισχύος
k) Εγκαταστημένη ισχύς
m) Εξουσιοδοτημένο άτομο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:
n) Τόπος και Χρόνος
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a) Tipo / Modelo Base
b) Mês / Ano de fabrico
c) Matrícula
d) Motor: eléctrico
3. É conforme às especificações das diretivas:
4. Referência às Normas harmonizadas
g) Nível medido de potência sonora
h) Nível garantido de potência sonora
k) Potência instalada
m) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno
Técnico
n) Local e Data

E
L

P
M

A
X

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning)

SL (Prevod izvirnih navodil)

BS (Prijevod originalnih uputa)

ES izjava o skladnosti
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A)
1. Družba
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj:
Prenosni motorni rezalnik grmičevja,
košnja/enakomerno rezanje trave
a) Tip / osnovni model
b) Mesec /Leto izdelave
c) Serijska številka
d) Motor: električen
3. Skladen je z določili direktiv :
e) Ustanova, ki izda potrdilo
f) ES pregled tipa
4. Sklicevanje na usklajene predpise
g) Izmerjen nivo zvočne moči
h) Zagotovljen nivo zvočne moči
k) Instalirana moč
m) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične
knjižice:
n) Kraj in datum

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: Ručni motorni trimer za živicu/
rezanje/potkresivanje živice
a) Tip / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Serijski broj
d) Motor: električno
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:
e) Certifikaciono tijelo
f) EZ ispitivanje tipa
4. Pozivanje na usklađene norme
g) Izmjereni nivo zvučne snage
h) Garantovani nivo zvučne snage
k) Instalisana snaga
m) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:
n) Mjesto i datum

ES vyhlásenie o zhode
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES,
Príloha II, časť A)
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj:
Prenosné motorové plotové nožnice/
strihanie/úprava živého plota
a) Typ / Základný model
b) Mesiac / Rok výroby
c) Výrobné číslo
d) Motor: elektrický
d) Motor: spaľovací
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:
e) Certifikačný orgán
f) Skúška typu ES
4. Odkaz na Harmonizované normy
g) Nameraná úroveň akustického výkonu
h) Zaručená úroveň akustického výkonu
k) Inštalovaný výkon
m) Osoba autorizovaná na vytvorenie
Technického spisu:
n) Miesto a Dátum

RO (Traducerea manualului fabricantului)

LT (Originalių instrukcijų vertimas)

LV (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas)

CE -Declaratie de Conformitate
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A)
1. Societatea
2. Declară pe propria răspundere că maşina:
Mașină de tăiat garduri vii portabilă, cu motor,
tăiere/tuns de gard viu
a) Tip / Model de bază
b) Luna /Anul de fabricație
c) Număr de serie
d) Motor: electric
3. Este în conformitate cu specificaţiile
directivelor:
e) Organism de certificare
f) Examinare CE de Tip
4. Referinţă la Standardele armonizate
g) Nivel de putere sonoră măsurat
h) Nivel de putere sonoră garantat
k) Putere instalată
m) Persoană autorizată să întocmească Dosarul
Tehnic
n) Locul şi Data

EB atitikties deklaracija
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A)
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys: Rankinės
motorinės gyvatvorių žirklės, gyvatvorių
pjovimas/reguliavimas
a) Tipas / Bazinis Modelis
b) Mėnuo / Pagaminimo metai
c) Serijos numeris
d) Variklis: elektrinė
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:
e) Sertifikavimo įstaiga
f) CE tipo tyrimas
4. Nuoroda į suderintas Normas
g) Išmatuotas garso galios lygis
h) Užtikrinamas garso galios lygis
k) Instaliuota galia
m) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:
n) Vieta ir Data

EK atbilstības deklarācija
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II,
daļa A)
1. Uzņēmums
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka
mašīna: Ar piedziņu aprīkotais rokturamais
dzīvžoga apgriezējs,dzīvžoga
griešana/izlīdzināšana
a) Tips / Bāzes modelis
b) Mēnesis / Ražošanas gads
c) Sērijas numurs
d) Motors: elektriskais
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:
e) Sertifikācijas iestāde
f) CE tipveida pārbaude
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem
g) Izmērītais skaņas intensitātes līmenis
h) Garantētais skaņas intensitātes līmenis
k) Uzstādītā jauda
m) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja
tehnisko dokumentāciju:
n) Vieta un datums

HR (Prijevod originalnih uputa)

SR (Prevod originalnih uputstvaI)

BG (Превод на оригиналните инструкции)

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge)

EK Izjava o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II,
dio A)
1. Tvrtka:
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
stroj: Prijenosne motorne škare za živicu,
rezanje/orezivanje živice
a) Vrsta / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Matični broj
d) Motor: električni
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
e) Certifikacijsko tijelo
f) Tipsko ispitivanje EZ
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
g) Izmjerena razina zvučne snage
h) Zajamčena razina zvučne snage
k) Instalirana snaga
m) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
n) Mjesto i datum

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: Ručni motorni trimer za živu ogradu/
rezanje/potkresivanje žive ograde
a) Tip / Osnovni model
b) Mesec /Godina proizvodnje
c) Serijski broj
d) Motor: električni
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:
e) Sertifikaciono telo
f) EC ispitivanje tipa:
4. Pozivanje na usklađene norme
g) Izmereni nivo zvučne snage
h) Garantovani nivo zvučne snage
k) Instalisana snaga
m) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke
brošure
n) Mesto i datum

ЕО декларация за съответствие
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение
II, част А)
1. Дружеството
2. На собствена отговорност декларира, че
машината: Преносим моторен тример за жив
плет/ подрязване на жив плет
а) Вид / Базисен модел
б) Месец / година на производство
в) Сериен номер
г) Мотор: електрически
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:
д) Сертифициращ орган
е) ЕО изследване на вида
4. Базирано на хармонизираните норми
ж) Ниво на измерена акустична мощност
и) Гарантирано ниво на акустична мощност
л) Инсталирана мощност
н) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:
р) Място и дата

EÜ vastavusdeklaratsioon
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A)
1. Firma
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin:
Kaasaskantav mootoriga hekilõikur,
heki lõikamine/pügamine
a) Tüüp / Põhimudel
b) Kuu aega / Tootmisaasta
c) Matrikkel
d) Mootor: elektriline
3. Vastab direktiivide nõuetele:
e) Kinnitav asutus
f) EÜ tüübihindamine
4. Viide ühtlustatud standarditele
g) Mõõdetud helivõimsuse tase
h) Garanteeritud helivõimsuse tase
k) Installeeritud võimsus
m) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:
n) Koht ja Kuupäev

EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen: Bærbar
motordreven hækklipper, klipning/trimning af
hække

E

a) Type / Model
b) Måned / Konstruktionsår
c) Serienummer
d) Motor: elektrisk
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne
ifølge direktiverne:
e) Certificeringsorgan
f) EF-typeafprøvning
4. Henvisning til harmoniserede standarder
g) Målt lydeffektniveau
h) Garanteret lydeffektniveau
k) Installeret effekt
m) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde
det tekniske dossier:
n) Sted og dato

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: Sekator spalinowy trzymany w rękach,
cięcie/przycinanie żywopłotu
a) Typ / Model podstawowy
b) Miesiąc / Rok produkcji
c) Numer seryjny
d) Silnik: elektryczny
d) Silnik:
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących
Dyrektyw:
e) Jednostka certyfikująca
f) Badanie typu WE
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
g) Zmierzony poziom mocy akustycznej
h) Gwarantowany poziom mocy akustycznej
k) Moc zainstalowana
m) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
n) Miejscowość i data
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SK (Preklad pôvodného návodu na použitie)

a) Type / Model
b) Måned / Konstruktionsår
c) Serienummer
d) Motor: elektrisk
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne
ifølge direktiverne:
e) Certificeringsorgan
f) EF-typeafprøvning
4. Henvisning til harmoniserede standarder
g) Målt lydeffektniveau
h) Garanteret lydeffektniveau
k) Installeret effekt
m) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde
det tekniske dossier:
n) Sted og dato
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