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Tagliasiepi elettrico - MANUALE DI ISTRUZIONI

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

Електрическа машина за рязане на жив плет
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.

Elektrické nůžky na živé ploty - NÁVOD K POUŽITÍ

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

Elektrisk Hækkeklipper - BRUGSANVISNING

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

Elektrische Heckenschere - GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

Ηλεκτρικό κλαδευτήρι θάμνων - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιησετε το μηχανημα, διαβαστε προσεκτικα το παρον εγχειριδιο.

Lawn hedge trimmer - OPERATOR’S MANUAL

WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

Cortasetos eléctrico - MANUAL DE INSTRUCCIONES

ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

Elektriline hekilõikur - KASUTUSJUHEND

TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

Sähköinen pensasaitaleikkuri - KÄYTTÖOHJEET

VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.

Taille-haie électrique - MANUEL D’UTILISATION

ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d’utiliser cette machine.

Električni rezač živice - PRIRUČNIK ZA UPORABU

POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

Elektromos sövénynyíró - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

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

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.

Електричен поткаструвач за жива ограда
УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

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

Elektrische heggenschaar - GEBRUIKERSHANDLEIDING

LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.

Elektrisk hekklipper - INSTRUKSJONSBOK

ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.

Elektryczna kosiarka do żywopłotów - INSTRUKCJE OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Corta-sebes eléctrico - MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

Maşină electrică de tăiat tufişuri - MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

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

Электрические шпалерные ножницы
РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ - ВНИМАНИЕ: прежде чем

пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто руководство по зксплуатации.

Električne škarje za živo mejo - PRIROČNIK ZA UPORABO

POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili..

Elektrisk häcksax - BRUKSANVISNING

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

Elektrikli çit budama makinesi - KULLANIM KILAVUZU

DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.
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PREZENTACE VÝROBKU
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1

Vážený Zákazníku,
především bychom Vám chtěli poděkovat za to, že dáváte přednost našim výrobkům. Přáli bychom si, aby
Vás Váš nový stroj plně uspokojil a aby zcela splnil Vaše očekávání. Tento návod je připraven tak, aby
Vám umožnil dobře poznat Váš stroj a používat jej bezpečně a účinně; nezapomeňte, že je neoddělitelnou
součástí samotného stroje, mějte ho proto neustále po ruce kvůli konzultaci a předejte jej spolu se strojem
novému majiteli nebo osobě, které stroj zapůjčíte.
Tento Váš nový stroj byl navržen a vyroben s ohledem na současně platné předpisy, což zaručuje při respektování pokynů uvedených v tomto návodu jeho bezpečnost a spolehlivost (správné použití); jakékoli
jiné použití nebo nerespektování bezpečnostních pokynů, pokynů pro údržbu a opravy je považováno za
„nesprávné použití“, a proto v tomto případě přestává platit záruka poskytovaná Výrobcem a za jakékoli
škody nebo ublížení na zdraví způsobené sobě nebo třetím osobám nesprávným použitím je odpovědný
pouze uživatel.
Pro toto elektrické nářadí poskytujeme nezávisle na povinnostech obchodníka vůči spotřebiteli následující
záruku.
Záruční období je 24 měsíců a začíná plynout od okamžiku zakoupení, který je třeba doložit prostřednictvím účtenky. Při použití zařízení pro obchodní účely nebo při jeho pronájmu je tato doba zkrácena na 12
měsíců. Záruka se nevztahuje na: Součásti vystavené opotřebení a poškození způsobenému použitím
příslušenství, které není ve shodě s požadavky, opravami s použitím neoriginálních náhradních dílů,
použitím nadměrné síly, nárazy a zlomy a také s úmyslným přetížením motoru. Výměna během záruky se
vztahuje výhradně na vadné součásti, nikoli na celé zařízení. Opravy v rámci záruky musí být prováděny
výhradně v autorizovaných servisních střediscích nebo v rámci zákaznického servisu výrobního závodu.
V případě neautorizovaného zásahu přestává platit záruka.
Všechny náklady na odeslání a jakékoli jiné další náklady hradí zákazník.
Setkáte–li se s některými nepatrnými odlišnostmi mezi Vaším strojem a strojem popsaným v tomto návodu,
mějte na paměti skutečnost, že neustálé vylepšování výrobků může mít za následek změnu informací
uvedených v tomto návodu, a to bez upozornění a bez povinnosti informovat o tom majitele stroje. Výjimku
tvoří pouze ty části návodu, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti a funkčnosti. V případě pochybností se obraťte na Vašeho prodejce. Hodně zdaru při práci!

OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Popis stroje a jeho základních součástí ........................................ 2
Symboly ........................................................................................ 3
Bezpečnostní upozornění ............................................................. 4
Montáž stroje ................................................................................ 6
Příprava na práci ........................................................................... 6
Uvedení motoru do chodu - Zastavení motoru .............................. 7
Použití stroje ................................................................................. 7
Údržba a skladování ..................................................................... 9
Příslušenství ................................................................................ 10
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POPIS STROJE A JEHO ZÁKLADNĺCH SOUČÁSTĺ
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1. POPIS STROJE A JEHO ZÁKLADNĺCH SOUČÁSTĺ
ZÁKLADNĺ SOUČÁSTI
1.   Motor
2.  Řezné zařízení (nůž)
3.   Přední ochranný kryt
4.   Přední rukojeť
5.   Zadní rukojeť
6.  Ovládání odjištění zadní rukojeti
7.  Ochranný kryt řezného ostří
8.   Identifikační štítek
9.   Napájecí kabel
10. Prodlužovací kabel (nedodává se)

7

12
1

4

6

2

5
3
8

OVLÁDACĺ A FUNKČNĺ PRVKY
11. Páčka přepínače
12. Bezpečnostní spínač

9

11

10

IDENTIFIKAČNĺ ŠTĺTEK
7.1)  Značka shody ES
7.2)  Název a adresa výrobce
7.3)   Úroveň akustického
7.4)  Typ stroje
7.5)  Výrobní číslo
7.6)  Rok výroby
7.7)  Napájecí napětí a frekvence
7.8)  Výkon motoru
7.9)  Dvojitá izolace
7.10) Kód výrobku

7.1

7.2

7.4

7.3

7.7

Type:
Hz

V
W
Art.N.

7.9

7.6

s/n

7.8

7.10

7.5

Příklad prohlášení o shodě se nachází na posledních stranách návodu.

Elektrické nářadí nevyhazujte do komunálního odpadu! Podle evropské směrnice 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrický
mi a elektronickými zařízeními a odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se použitá elektrická nářadí musí
sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit ekologicky šetrnému recyklování. Když se elektrická zařízení likvidují na smetišti
nebo volně v přírodě, škodlivé látky mohou proniknout do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, čímž mohou poškodit
naše zdraví a zdravotní pohodu. Pro získání podrobnějších informací o likvidaci tohoto výrobku se obraťte na kompetentní organizaci,
zabývající se domovním odpadem, nebo na Vašeho prodejce.

POPIS STROJE A JEHO ZÁKLADNĺCH SOUČÁSTĺ / SYMBOLY
Maximální hodnoty hlučnosti a vibrací [1]

CS
Model

SHT 500 - H 500 E

SHT 600

Úroveň ekvivalentního akustického tlaku

dB(A)

Úroveň naměřeného akustického výkonu

dB(A)

92

95

dB(A)

98

98

– Nepřesnost měření

dB(A)

- Nepřesnost měření

dB(A)

Úroveň zaručeného akustického výkonu
Úroveň vibrací

m/s2

– Nepřesnost měření

m/s2

84
3

3

86
3

3

3

2,85

2,99

1,5

1,5

[1]
Výstraha:
Uvedená hodnota vibrací byla určena s použitím standardizovaného zařízení a může být použita jednak pro srovnání s jinými elektrickými
zařízeními, jednak pro provizorní odhad zátěže prostřednictvím vibrací.
UPOZORNĚNĺ!
Hodnota vibrací se může měnit v závislosti na použití stroje a jeho výbavy a může být vyšší než uvedená hodnota.
Je třeba určit bezpečnostní a ochranná opatření uživatele, která musí vycházet z odhadu zátěže produkované vibracemi v reálných podmín
kách použití. Za tímto účelem je třeba vzít v úvahu všechny fáze cyklu činnosti, jako například vypnutí a činnost naprázdno.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model

Napájecí napětí

V~

Výkon motoru

Napájecí frekvence

230-240

W

500

600

min-1

1700

1700

cm

Pohyb sečení
Hmotnost

SHT 600

230-240

Hz

Délka sečení

SHT 500 - H 500 E

Kg

50

50

45

55

3,1

3,3

2. SYMBOLY
1

2

3

1) 
Pracovník pověřený obsluhou tohoto stroje
může být při každodenním opakovaném
používání v běžných podmínkách vystaven
hladině hluku rovnající se nebo převyšující 85
dB (A). Používejte ochranné brýle a zařízení na
ochranu sluchu.
2) 
Upozornění! Nebezpečí. Tento stroj se v případě
nesprávného použití může stát nebezpečným
pro uživatele i pro jiné osoby.
3) 
Před použitím tohoto stroje si přečtěte návod
k použití.

4

5

4) 
Před prováděním údržby nebo v případě poško
zení kabelu vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
5) 
Nikdy nevystavujte dešti (nebo vlhkosti).

4
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3. BEZPEČNOSTNĺ UPOZORNĚNĺ
JAK ČĺST NÁVOD K POUŽITĺ
V textu návodu se nacházejí některé odstavce obsa
hující mimořádně důležité informace. Tyto odstavce jsou
značeny odlišným stupněm zvýraznění s následujícím
významem:

POZNÁMKA

nebo

DŮLEŽITÁ INF. Upřesňuje nebo blíže vysvětluje
některé již předem uvedené informace se záměrem vyhnout se poškození stroje a způsobení škod.
UPOZORNĚNĺ! Upozorňuje na možnost ublí
žení na zdraví sobě nebo jiným osobám v případě
neuposlechnutí.
NEBEZPEČĺ! Upozorňuje na možnost těž
kého ublížení na zdraví sobě nebo jiným osobám,
nebo dokonce smrti v případě neuposlechnutí.
VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNĺ UPOZORNĚNĺ
PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADĺ

UPOZORNĚNĺ! Přečtěte si všechna bezpeč
nostní upozornění a všechny pokyny. Neuposlechnutí
upozornění a pokynů může způsobit zásah elek
trickým proudem, požár a/nebo vážná ublížení na
zdraví.
Uschovejte všechna upozornění kvůli jejich bu
doucí konzultaci. Výraz „elektrické nářadí“, citovaný v
upozorněních, se vztahuje na vaše zařízení napájené z
elektrického rozvodu.
1) Bezpečnost pracovního prostoru
a) Udržujte pracovní prostor v čistém stavu. Špinavý
pracovní prostor a nepořádek v pracovním prostoru
podporují vznik nehod.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s ri
zikem výbuchu, za přítomnosti hořlavých kapalin,
plynu nebo prachu. Elektrické nářadí způsobuje vznik
jisker, které mohou zapálit prach nebo výpary.
c) Při použití elektrického nářadí udržujte děti a
kolem stojící osoby v dostatečné vzdálenosti.
Rozptýlení mohou způsobit ztrátu kontroly.
2) Elektrická bezpečnost
a) Zástrčka elektrického nářadí musí být kompatibilní se zásuvkou elektrického rozvodu. Nikdy
neměňte zástrčku. Při použití elektrického nářadí
vybaveného uzemněním nepoužívejte adaptéry.
Neměněné zástrčky, vhodné pro daný druh zásuvky,
snižují riziko zásahu elektrickým proudem.
b) Zabraňte styku těla s ukostřenými nebo uzem
něnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory,
sporáky, chladničky. Riziko zásahu elektrickým proudem se zvyšuje při ukostřeném nebo uzemněném těle.

c) Nikdy nevystavujte elektrické nářadí dešti ne
bo mokrému prostředí. Voda, která pronikne do
elektrického nářadí, zvyšuje riziko zásahu elektrickým
proudem.
d) Nepoužívejte kabel nesprávným způsobem. Nepoužívejte kabel pro přenášení nářadí, netahejte
za něj ani jej nepoužívejte pro vytažení ze zásuvky.
Udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od zdrojů
tepla, oleje, ostrých hran nebo pohybujících se
součástí. Poškozený nebo zamotaný kabel zvyšuje
riziko zásahu elektrickým proudem.
e) Při použití elektrického nářadí v exteriéru pou
žívejte prodlužovací kabel vhodný pro vnější
použití. Použití prodlužovacího kabelu vhodného
pro vnější použití snižuje riziko zásahu elektrickým
proudem.
f) V případě, že se nelze vyhnout použití elektrické
ho zařízení ve vlhkém prostředí, použijte zá
suvku elektrického rozvodu chráněnou proudovým
chráničem s rozdílovým proudem (RCD-Residual
Current Device). Použití RCD snižuje nebezpečí
zásahu elektrickým proudem.
3) Osobní bezpečnost
a) Při použití elektrického nářadí buďte opatrní,
dávejte pozor na to, co se děje, a chovejte se ro
zumně. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste
unaveni nebo pod vplyvem drog, alkoholu nebo
léků. Okamžik nepozornosti při použití elektrického
nářadí může způsobit vážné osobní ublížení na zdraví.
b) Používejte ochranný oděv. Pokaždé používejt e
ochranné brýle. Použití ochranného vybavení, jako
jsou protiprašný respirátor, protikluzová obuv, ochranná přilba nebo chrániče sluchu snižuje riziko osobního
ublížení na zdraví.
c) Zabraňte náhodnému uvedení do chodu. Před
zapojením zástrčky, uchopením nebo přenáše
ním elektrického nářadí se ujistěte, že se vypínač
nachází v poloze “OFF” (VYPNUTO). Přenášení
elektrického nářadí s prstem na vypínači nebo jeho
zapojování do zásuvky s vypínačem v poloze “ON”
(ZAPNUTO) usnadňuje nehody.
d) Před uvedením elektrického nářadí do činnosti
odložte všechny klíče a seřizovací nástroje. Klíč
nebo nástroj, který zůstane ve styku s otáčející se
součástí, může způsobit osobní ublížení na zdraví.
e) Neztraťte rovnováhu. Neustále udržujte vhodné
opření a rovnováhu. To vám umožní lépe ovládat
elektrické nářadí v nečekaných situacích.
f) Vhodně se oblečte. Nepoužívejte volné oděvy ani
šperky. Udržujte vlasy, oblečení a rukavice v dostatečné vzdálenosti od pohybujících se součástí.
Rozpuštěný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
zachyceny pohybujícími se součástmi.
g) Pokud existují součásti určené pro připojení k zaří
zením na extrakci a sběr prachu, ujistěte seže jsou
připojeny a používány vhodným způsobem. Použití
těchto součástí může snížit rizika související s prachem.
4) Použití elektrického nářadí a péče o něj
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte elek
trické nářadí vhodné pro daný druh pracovní
činnosti. Vhodné elektrické nářadí zrealizuje pracovní
činnost lépe a bezpečněji, rychlostí, pro kterou bylo

BEZPEČNOSTNĺ UPOZORNĚNĺ
navrženo.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej vypí
nač není schopen uvést řádně do činnosti nebo
zastavit. Elektrické nářadí, které nemůže být uvedeno
do činnosti vypínačem, je nebezpečné a musí být
opraveno.
c) Před realizací jakéhokoli seřizování nebo výmě
ny příslušenství elektrického nářadí nebo před
jeho odložením odpojte zástrčku ze zásuvky
elektrického rozvodu. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného uvedení elektrického
nářadí do činnosti.
d) Odložte nepoužívané elektrické nářadí mimo do
sah dětí a neumožněte používat elektrické nářadí
osobám, které s ním nejsou seznámeny nebo nejsou seznámeny s těmito pokyny. Elektrické nářadí
v rukách neznalých uživatelů se stává nebezpečným.
e) Péče o údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte,
zda jsou pohyblivé součásti slícované a zda se
volně pohybují, zda nedošlo k poškození jednotlivých součástí a zda neexistuje nic dalšího, co
by mohlo negativně ovlivnit činnost elektrického
nářadí. V případě poškození musí být elektrické
nářadí před opětovným použitím opraveno. Mnoho
nehod je zapříčiněno nedostatečnou údržbou.
f) Udržuje řezné ústrojí nabroušené a vyčištěné.
Vhodná údržba řezného ústrojí s řádně nabroušenými
řeznými hranami umožňuje lépe se vyhnout zaseknutí
a nářadí se tak snáze ovládá.
g) Používejte elektrické nářadí a jeho příslušenství
podle dodaných pokynů a mějte přitom na paměti
pracovní podmínky a druh práce, kterou je třeba
provést. Použití elektrického nářadí pro jiné účely, než
je předepsáno, může způsobit vznik nebezpečných
situací.
5) Servisní služba
a) Opravu elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému personálu a trvejte na výhradním použití
originálních náhradních dílů. To umožní udržení
bezpečnosti elektrického nářadí.
ELEKTRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY
BEZPEČNOSTNĺ UPOZORNĚNĺ

UPOZORNĚNĺ! Během použití stroje musí být
dodrženy bezpečnostní pokyny. Před uvedením
stroje do činnosti si přečtěte pokyny pro bezpečnost
vás samotných i cizích osob. Uschovejte pokyny v
dobrém stavu kvůli pozdějšímu použití.
– Udržujte všechny části těla v dostatečné vzdálenosti od řezacího nože. Neodstraňuje pořezaný
materiál a nepřidržujte materiál, který je třeba
pořezat, během činnosti nože. Při odstraňování
pořezaného materiálu se ujistěte, že se vypínač
nachází v poloze odpovídající zastavení. Stačí
chvilka nepozornosti během použití nůžek na živé ploty
pro zapříčinění vážného osobního ublížení na zdraví.
– Nůžky na živé ploty přenášejte tak, že je budete
držet za rukojeť při zastaveném noži. Při každé
přepravě nebo při úschově stroje namontujte
ochranný kryt řezacího zařízení. Správný pohyb
nůžek na živé ploty snižuje možnost způsobení vážného
osobního ublížení na zdraví noži.
– Elektrický nástroj uchopte pouze za izolované povrchy rukojetí, protože nůž by mohl přijít do styku
se skrytými kabely nebo s vlastním elektrickým
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kabelem. Styk řezacího nože s kabelem pod napětím
může přivést napětí na kovové části nástroje a způsobit
zásah obsluhy elektrickým proudem.
– Udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od prostoru řezání. Během pracovní činnosti by kabel mohl
být přikryt listím a mohlo by dojít k jeho náhodnému
přeřezání nožem.
• Zacházení s elektrickými nůžkami na živé ploty
Během použití zaujměte nehybný a stabilní postoj a buďte
ostražití.
– V rámci možností se vyhněte práci na mokrém nebo
kluzkém povrchu a práci na nerovném nebo příliš strmém terénu, který nezaručuje stabilitu obsluhy během
pracovní činnosti.
– Nikdy neběhejte, ale kráčejte a věnujte pozornost nerovnostem terénu a přítomnosti případných překážek.
– Vyhodnoťte potenciální rizika terénu, na kterém máte
pracovat, a přijměte veškerá opatření na zajištění vlastní
bezpečnosti, zejména na svazích, nerovných a kluzkých
nebo pohyblivých terénech.
Stroj nesmí používat osoby, které nejsou schopné udržet
jej pevně oběma rukama a/nebo zůstat během jeho použití
na nohách ve stabilní rovnovážné poloze.
Nikdy nepřipusťte, aby stroj používaly děti nebo osoby,
které nejsou dokonale seznámeny s pokyny pro jeho
použití. Zákony v jednotlivých zemích upřesňují minimální
předepsaný věk pro uživatele.
Stroj nesmí být používán více než jednou osobou.
Nikdy nepoužívejte stroj za těchto podmínek:
– Jestliže se v jeho blízkosti nacházejí osoby, především
děti nebo zvířata;
– když je uživatel unaven nebo pokud je mu nevolno nebo
v případě, že užil léky, drogy, alkohol nebo jiné látky
snižující jeho reflexní schopnosti a pozornost;
– když jsou poškozené nebo odmontované jeho ochranné
kryty.
• Techniky použití elektrických nůžek na živé ploty
Pokaždé dodržujte bezpečnostní upozornění a použí
vejte techniky řezání nejvhodnější pro daný druh práce,
v souladu s pokyny a příklady uvedenými v návodu k
použití (viz kap. 7).
• 
Bezpečná manipulace s elektrickými nůžkami
na živé ploty
Pokaždé, když je třeba manipulovat se strojem nebo jej
přepravovat, je třeba:
– Vypnout motor, vyčkat na zastavení řezacího zařízení a
odpojit stroj od elektrického rozvodu;
– uchopit stroj výhradně za rukojeti a nasměrovat řezací
zařízení v opačném směru vůči směru jízdy.
Při přepravě stroje na vozidle je třeba stroj umístit a zajistit
tak, aby nepředstavoval nebezpečí pro nikoho.
• 
Doporučení pro začátečníky
Před prvním zahájením pracovní činnosti je vhodné
získat potřebnou zručnost se strojem a nejvhodnějšími
technikami, naučit se správně navléct popruh, pevně
uchopit stroj a provádět pohyby požadované pro realizaci
pracovní činnosti.
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MONTÁŽ STROJE / PŘĺPRAVA NA PRÁCI

4. MONTÁŽ STROJE
UPOZORNĚNĺ! Věnujte maximální pozor
nost montáži součástí, abyste nenarušili bez
pečnost a účinnost stroje; v případě pochyb
ností se obraťte na vašeho Prodejce.
UPOZORNĚNĺ! Ujistěte se, že stroj není
zapojen do zásuvky elektrického rozvodu.
UPOZORNĚNĺ! Rozbalení a dokončení
montáže musí být provedeno na rovné a pe
vné ploše s dostatečným prostorem pro ma
nipulaci se strojem a s obaly a za použití
vhodného nářadí.

Likvidace obalů musí proběhnout v souladu s
platnými místními předpisy.

1. MONTÁŽ PŘEDNÍHO OCHRANNÉHO
KRYTU (Je-li dodán odděleně) - (obr. 3)
– Umístěte přední ochranný kryt (1) na koncovou
část hnací jednotky (2).
– Upevněte ochranný kryt pomocí dvou šroubů
(3).

5. PŘĺPRAVA NA PRÁCI
1. KONTROLA STROJE
UPOZORNĚNĺ!
Ujistěte se, že stroj není
zapojen do zásuvky elektrického rozvodu.
Před zahájením práce je třeba:
– Zkontrolovat, zda se napětí a frekvence elektrického rozvodu shodují údaji uvedenými na
“Identifikačním štítku” (viz kap. 1 - 8.8).
– zkontrolujte, zda se páčky spínače a bezpečnostní spínač pohybují volně, nenásilně a při uvolnění se automaticky a rychle vrátí do neutrální
polohy;
– zkontrolovat, zda průchody chladicího vzduchu
nejsou ucpány;
– zkontrolovat, zda není poškozen napájecí a prodlužovaní kabel;
– zkontrolovat, zda jsou rukojeti a ochranné kryty
stroje čisté a suché, správně namontované a
pevně uchycené na stroji;
– zkontrolovat, zda není poškozené řezací zaří
zení a ochrany;
– zkontrolovat, zda stroj nevykazuje známky opo
třebení nebo poškození, způsobené nárazy
nebo jinými příčinami, a provést potřebné
opravy.
2. ELEKTRICKÁ ZAPOJENĺ

UPOZORNĚNĺ!
kompatibilní.

Vlhkost a elektřina nejsou

– Manipulace s elektrickými kabely a jejich
zapojení musí být provedeny na suchu.
– Nikdy neumožněte styk zásuvky elektri
ckého rozvodu nebo kabelu s mokrou
zónou (kaluží nebo vlhkým terénem).
– V zájmu bezpečného provozu se dopo
ručuje připojit přstroj k síti přes proudový
chránič s vybavovacím proudem ne vyšším
než 30 mA.
Prodlužovací kabely nesmí musí být nižší kvality
než typ H07RN-F o H07VV-F s minimálním prů
řezem 1,5 mm2 a maximální doporučenou délkou
30 m.
Během práce nenechávejte prodlužovací kabel
navinutý, abyste zabránili jeho přehřátí.
POZNÁMKA
UPOZORNĚNĺ!
Trvalé
zapojení jakéhokoli elektrického zařízení do
elektrického rozvodu budovy musí být zreali
zováno kvalifikovaným elektrikářem v souladu
s platnými předpisy. Nesprávně provedené
zapojení může způsobit vážná ublížení na
zdraví včetně smrti.

UVEDENĺ MOTORU DO CHODU - ZASTAVENĺ MOTORU / POUŽITĺ STROJE
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6. UVEDENĺ MOTORU DO CHODU - ZASTAVENĺ MOTORU
UVEDENĺ MOTORU DO CHODU MOTORU (Obr. 2)
Před spuštěním motoru:
– Uchyťte prodlužovací kabel (1) ke kabelové
příchytce v zadní rukojeti.
– NEJDŘĺVE zapojte zástrčku napájecího kabelu
(2) do prodlužovacího kabelu (3) a až POTÉ
zapojte prodlužovaní kabel do zásuvky elektrického rozvodu (4).
– Odmontujte ochranné kryty nože.
– Ujistěte se, že se nůž nedotýká terénu ani jiných
předmětů.
– Ujistěte se, že je rukojeť zajištěna ve středové
poloze.
K uvedení motoru do chodu je třeba:
1. Pevně uchopit stroj oběma rukama.
2. Stiskněte bezpečnostní spínač (5) a poté
spínač (6).

NEBEZPEČĺ! Uvedení motoru do činnosti a
jeho chod jsou možné pouze při stisknutí obou
spínačů. Při uvolnění kteréhokoli z nich dojde k
zastavení motoru.

ZASTAVENĺ MOTORU (Obr. 2)
Za účelem zastavení motoru je třeba:
– Uvolněte spínače (5) a (6).
– NEJDŘĺVE odpojit prodlužovací kabel (3)
ze zásuvky elektrického rozvodu (4) a POTÉ
napájecí kabel (2) stroje z prodlužovacího kabelu (3).
NEBEZPEČĺ! Tvorba jisker v blízkosti dvou
větracích otvorů, ke které dochází při zastavení
motoru, je jednoznačně běžná a nezpůsobuje
poškození zařízení.

7. POUŽITĺ STROJE
UPOZORNĚNĺ! Pro zachování vaší bez
pečnosti i bezpečnosti jiných osob:
1)  Nepoužívejte stroj, aniž byste si nejdříve
přečetli příslušné pokyny. Seznamte se
s ovládacími prvky stroje a se správným
způsobem jeho použití. Naučte se rychle
zastavit motor.
2)  Používejte stroj k účelu, ke kterému je
určen, to znamená pro “řezání a zarovnávání živých plotů, tvořených křovinami s větvemi malých rozměrů”. Jakékoliv jiné použití
může být nebezpečné a může způsobit
poškození stroje. Do nesprávného použití
patří (například, ale nejen):
– sekání trávy jako takové, zejména v
blízkosti obrubníků;
– rozdrobování materiálů pro přípravu
kompostu;
– odvětvovací práce;
– použití stroje k řezání materiálů, které
nejsou rostlinného původu;
– používání stroje více než jednou oso
bou.
3)  Zbytková rizika: Navzdory dodržení všech
bezpečnostních předpisů mohou stále
přetrvávat některá zbytková rizika, která
nelze vyloučit. Z typologie a výroby stroje
vyplývají některá předpokládatelná po

tenciální nebezpečí:
– Styk s nechráněnými zuby sečení .
– Zachycení prstů nebo rukou do
pohybující se sekacího nože.
– Nečekané a náhlé pohyby sekacího
nože.
– Vymršťování úlomků, které by mohly
poškodit zrak.
– Poranění sluchu, když se nepoužívá
žádný chránič sluchu.
4)  Pamatujte, že obsluha nebo uživatel nese
plnou odpovědnost za nehody a nepřed
vídané události vůči jiným osobám a
jejich majetku.
5)  Během práce noste odpovídající oděv.
Váš Prodejce je schopen poskytnout in
formace o nejvhodnějších protiúrazových
materiálech pro zajištění bezpečnosti
práce.
6)  Pracujte pouze při denním světle nebo při
dobrém umělém osvětlení.
7)  Důkladně prohlédněte celou pracovní
plochu a sejměte z ní vše, co by mohlo
být vymrštěno ze stroje nebo by mohlo
poškodit řezací zařízení (větve, železné
dráty, skryté dráty apod.).
8)  Zabraňte tomu, aby se řezací zařízení
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dotknulo elektrického kabelu. Používe
jte kabelovou příchytku, abyste zabrán
ili náhodnému odpojení prodlužovacího
kabelu a abyste zároveň zajistili správné
zasunutí do zásuvky bez použití síly.
Nikdy se nedotýkejte špatně zaizolo
vaného elektrického kabelu pod napětím.
Když během použití dojde k poškození
prodlužovacího kabelu, nedotýkejte se
jej a okamžitě odpojte od elektrického
rozvodu.

9)  Dávejte pozor na možná vymrštění mate
riálu, způsobená řezacím zařízením.
10) Zastavte motor a odpojte stroj od elektri
ckého rozvodu:
– 
Při opuštění stroje a jeho ponechání
bez dozoru;
– 
před kontrolou, čištěním nebo prací se
strojem;
– 
po zásahu cizím předmětem. Před opě
tovným použitím stroje zkontrolujte
případné škody a proveďte potřebné
opravy;
– v případě, že stroj začne vibrovat neo
bvyklým způsobem: V takovém případě
okamžitě vyhledejte příčinu vibrací a
zajistěte provedení potřebných kontrol
ve Specializovaném středisku.
– 
když je stroj mimo provoz.
11) Pokaždé udržujte ruky a nohy v bezpečné
vzdálenosti od řezacího zařízení, zejména
během uvádění motoru do chodu.
DŮLEŽITÁ INF. Neustále pamatujte na to, že
nesprávně používané elektrické nůžky na živé
ploty mohou rušit ostatní. S ohledem na ostatní
osoby a na životní prostředí:
– 
Nepoužívejte stroj v prostředí a čase, které
mohou být příčinou vyrušování.
– 
Pečlivě sledujte místní předpisy týkající se likvidace materiálu vzniklého řezáním.
– 
Aby se zabránilo riziku vzniku požáru, nenechá
vejte stroj s ještě teplým motorem mezi listím
nebo suchou trávou.
– Důsledně dodržujte místní předpisy týkající
se likvidace opotřebených součástí nebo jakéhokoli prvku, který by mohl mít dopad na životní prostředí.
UPOZORNĚNĺ! Dlouhodobé vystavení vi
bracím může způsobit zranění nebo neurova
skulární poruchy (známé také jako “Raynau
dův fenomén” nebo “bílá ruka”), a to zejména
u lidí s potížemi krevního oběhu. Příznaky se
mohou týkat rukou, zápěstí a prstů a mohou
se projevit ztrátou citlivosti, strnulostí, svědě

ním, bolestí, ztrátou barvy nebo strukturálními
změnami pokožky. Tyto příznaky mohou být
ještě výraznější při nízkých teplotách pros
tředí a/nebo při nadměrném úchopu na ruko
jetích. Při výskytu příznaků je třeba snížit
dobu používání stroje a obrátit se na lékaře.
1. ZPŮSOB POUŽITĺ STROJE
UPOZORNĚNĺ! Během řezání se musí
stroj vždy držet pevně oběma rukama.
V případě, že se nože během práce
zablokují nebo se zachytí do větví živého
plotu, ihned zastavte motor.
2. 
SEŘĺZENĺ RUKOJETI (Obr. 3)
Zadní rukojeť (1) může mít 5 odlišných poloh vzhledem k řeznému zařízení, což umožňuje pohodlnější provedení operací konečné úpravy živých
plotů.
UPOZORNĚNĺ!
Seřizování rukojeti se mu
sí provádět při vypnutém motoru.
– Potáhněte dozadu ovládací prvek odjištění (2).
– Pootočte zadní rukojeť (1) do požadované polohy.
– Před použitím stroje se ujistěte, zda se ovládací
prvek odjištění (2) vrátil zpět do původní polohy
a zda je zadní rukojeť patřičně stabilní.
POZNÁMKA
Ovládací prvek odjištění lze
aktivovat pouze při uvolněném spínači (3). Spínač
lze stisknout, když se ovládací prvek odjištění nachází v jedné z 5 možných poloh.
POZNÁMKA
Během práce musí být
zadní rukojeť vždy ve vertikální poloze, a to
nezávisle na poloze, kterou zaujímá řezné za
řízení (3).
3. PRACOVNĺ TECHNIKY
Vždy je vhodnější ořezat nejprve obě svislé strany
živého plotu a poté horní část.
• Vertikální řez (Obr. 4)
Řez se musí provést obloukovým pohybem zdola
nahoru, přičemž se nůž musí držet co možná nejdál od těla.
• Horizontální řez (Obr. 5)

POUŽITĺ STROJE / ÚDRŽBA A SKLADOVÁNĺ
Nejlepších výsledků docílíme s nožem mírně nakloněným ve směru řezu (5˚ - 10˚), s obloukovým
pohybem, přičemž pomalu a plynule postupujeme
vpřed, zejména u velmi hustých živých plotů.
4. MAZÁNĺ NOŽŮ BĚHEM PRÁCE (Obr. 6)
Pokud se řezné zařízení během práce nadměrně
zahřívá, je třeba namazat vnitřní plochy nožů.
UPOZORNĚNĺ! Tato operace se musí pro

vádět
při vypnutém motoru a zastavených no
žích.

CS
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5. UKONČENĺ PRÁCE
Po dokončení práce:
– Zastavte motor výše uvedeným způsobem
(Kap. 6).
UPOZORNĚNĺ! Před umístěním stroje v
jakémkoli prostředí nechte vychladnout mo
tor.
Za účelem snížení rizika požáru očistěte
stroj od zbytků trávy, listí nebo nadměrného
mazacího tuku; nenechávejte nádoby s po
sekaným materiálem uvnitř místnosti.
Po každé pracovní činnosti je vhodné vyčistit a
namazat nože, aby se zvýšila jejich účinnost a
životnost.
– Vyčistěte nože suchým hadrem a v případě
odolných nečistot použijte kartáč.
– Namžte nože specifickým olejem, přednostně
takovým, který neznečišťuje životní prostředí.

8. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNĺ
UPOZORNĚNĺ! Pro zachování vaší bezpeč
nosti i bezpečnosti jiných osob:
– Po každém použití odpojte stroj od elektri
ckého rozvodu a zkontrolujte případné
škody.
– Správná údržba je základem pro zachování
původní účinnosti a provozní bezpečnosti
stroje.
– Pravidelně kontrolujte dotažení matic a šrou
bů, abyste si mohli být stále jisti bezpečným
a funkčním stavem stroje.
– Nikdy nepoužívejte stroj, který má opotřeb
ované nebo poškozené součásti. Poškozené
díly musí být vyměněny a nikdy nesmí být
opravovány.
– Používejte jenom originální náhradní díly.
Díly, které nemají stejnou kvalitu, mohou
způsobit poškození stroje a ohrozit bez
pečnost.
UPOZORNĚNĺ! Během operací údržby
odpojte stroj od elektrického rozvodu.
1. CHLAZENĺ MOTORU
Abyste předešli přehřátí a poškození motoru,
nasávací mřížky chladicího vzduchu musí být neustále udržovány v čistém stavu a musí být zbaveny
pilin a úlomků.

2. ÚDRŽBA A NABROUŠENÍ NOŽE
UPOZORNĚNĺ! Pravidelně kontrolujte, zda
nože nejsou ohnuté nebo poškozené a zda je
pevný hřeben nože neporušený.
Není potřebné žádné seřízení vzdálenosti mezi
noži, protože jejich vůle byla nastavena ve výrobním závodě.
Při použití v souladu s pokyny nože nevyžadují
žádnou údržbu ani broušení.

Broušení je nezbytné pouze v případě, že se
snižuje výkon při řezání a větve mají tendenci k
častému zaklínění.
DŮLEŽITÁ INF. V případě potřeby je třeba
všechny zásahy na noži svěřit Specializovanému
středisku, které má k dispozici nejvhodnější zařízení a je schopno provést potřebné operace bez
ohrožení bezpečnosti stroje.
3. ELEKTRICKÉ KABELY
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ÚDRŽBA A SKLADOVÁNĺ / PŘĺSLUŠENSTVĺ
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UPOZORNĚNĺ! Pravidelně kontrolujte stav
elektrických kabelů a v případě jejich poško
zení nebo poškození jejich izolace proveďte
jejich výměnu.

sonálem způsobí propadnutí jakékoli formy záruky.

5. SKLADOVÁNĺ

Napájecí kabel stroje se v případě jeho poškození
musí vyměnit výhradně za originální náhradní díl,
a to kvalifikovaným technikem.

Po ukončení každé pracovní směny důkladně oči
stěte stroj od prachu a úlomků, opravte a nahraďte
poškozené součásti.

4. MIMOŘÁDNÉ ZÁSAHY

Stroj musí být skladován na suchém místě, chráně
ném před nepřízní počasí, a mimo dosah dětí.

Každá operace údržby, která není zahrnuta v
tomto návodu, smí být prováděna výhradně vaším
Prodejcem.
Operace prováděné u neadekvátních organizací
nebo operace prováděné nekvalifikovaným per-

9. PŘĺSLUŠENSTVĺ
Na tomto stroji se počítá s použitím řezných nástrojů označených kódem:
118800572/0 = SHT 500
118800573/0 = SHT 600

Vzhledem k vývoji výrobku by mohly být výše
uvedené nástroje časem vyměněny za jiné s
obdobnými vlastnostmi, vzájemně zaměnitelné a
bezpečně použitelné.

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 500, SHT 600

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

SHT 500
92
98
500

m) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

n) Castelfranco V.to, 19.06.2017

171513494_6

SHT 600
95
98
600

dB(A)
dB(A)
W

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
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-∆ήλωση συµµόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II,
µέρος A)
1. Η Εταιρία
2. ∆ηλώνει 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

sättning av bruksanvisning i original)

kran om överensstämmelse
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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
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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