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Aeratori e scarificatori condotti a piedi
MANUALE DI ISTRUZIONI

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

Аератори и скарификатори, управлявани от съпровождащи оператори
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.

Aeratori i prozračivači travnjaka na guranje
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PAŽNJA: prije nego što koristite ovu mašinu, pažljivo pročitajte priručnik s uputama.

Ručně vedené prořezávače a provzdušňovače
NÁVOD K POUŽITÍ

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

Plæneluftere og kultivatorer betjent af gående personer
BRUGSANVISNING

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

Handgeführter Bodenbelüfter und Vertikutierer
GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG: Vor Inbetriebnahme des Geräts die Gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

Εξαερωτές και αποβρυωτές πεζού χειριστή
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ

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

Pedestrain controlled lawn aerators and scarifiers
OPERATOR’S MANUAL

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

Aireadores y escarificadores conducidos de pie
MANUAL DE INSTRUCCIONES

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

Jalgsijuhitavad muruaeraatorid ja -kobestid
KASUTUSJUHEND

TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

Kävellen ohjattavat nurmikon ilmastimet ja rei’ityskoneet
KÄYTTÖOHJEET
VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.

Aérateurs et scarificateurs à conducteur à pied
MANUEL D’UTILISATION

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

Ručno upravljani prozračivači za travnjake
PRIRUČNIK ZA UPORABO

POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

Gyalogvezetésű talajszellőztetők és talajlazítók
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

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

Pėsčiojo valdomi vejų purentuvai ir aeratoriai
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

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

Kājniekvadāmi zāliena aeratori un skarifikatori
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.

Раздувувачи и прибирачи со управувач на нозе
УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

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

Lopend bediende grasmatbeluchters en verticuteermachines
GEBRUIKERSHANDLEIDING

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

NO
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RU

Håndbetjente plenluftere og kultivatorer
INSTRUKSJONSBOK
ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.

Aeratory i spulchniarki obsługiwane przez operatora pieszego
INSTRUKCJE OBSŁUGI
OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Arejadores e escarificadores para condutor apeado
MANUAL DE INSTRUÇÕES
ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

Prășitoare și scarificatoare cu conducător pedestru
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ATENŢIE: înainte de a utiliza maşina, citiţi cu atenţie manualul de faţă.

Газонные аэраторы и скарификаторы, управляемые идущим
рядом оператором
РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто

SK
SL

руководство по зксплуатации.

Ručne vedené prerezávače a prevzdušňovače
NÁVOD NA POUŽITIE
UPOZORNENIE: pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.

Ročno upravljani prezračevalniki travne ruše in rahljalniki zemlje
PRIROČNIK ZA UPORABO
POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.
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SV

Aeratori i prozračivači travnjaka na guranje
PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA

PAŽNJA: pre korišćenja mašine pažljivo pročitati ovaj priručnik.

Förarledda gräsluftare och kultivatorer
BRUKSANVISNING

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

TR

Ayak kumandalı havalandırıcı ve çim kazıyıcılar
KULLANIM KILAVUZU

DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.

ITALIANO - Istruzioni Originali ....................................................................................................
БЪЛГАРСКИ - Инструкция за експлоатация ............................................................................
BOSANSKI - Prijevod originalnih uputa .........................................................................................
ČESKY - Překlad původního návodu k používání ..........................................................................
DANSK - Oversættelse af den originale brugsanvisning ...............................................................
DEUTSCH - Übersetzung der Originalbetriebsanleitung ...............................................................
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μεταφραση των πρωτοτυπων οδηγιων ......................................................................
ENGLISH - Translation of the original instruction ...........................................................................
ESPAÑOL - Traducción del Manual Original .................................................................................
EESTI - Algupärase kasutusjuhendi tõlge ......................................................................................
SUOMI - Alkuperäisten ohjeiden käännös .....................................................................................
FRANÇAIS - Traduction de la notice originale ...............................................................................
HRVATSKI - Prijevod originalnih uputa ..........................................................................................
MAGYAR - Eredeti használati utasítás fordítása ............................................................................
LIETUVIŠKAI - Originalių instrukcijų vertimas ................................................................................
LATVIEŠU - Instrukciju tulkojums no oriģināl valodas ....................................................................
МАКЕДОНСКИ - Превод на оригиналните упатства ................................................................
NEDERLANDS - Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing ....................................................
NORSK - Oversettelse av den originale bruksanvisningen ............................................................
POLSKI - Tłumaczenie instrukcji oryginalnej .................................................................................
PORTUGUÊS - Tradução do manual original ................................................................................
ROMÂN - Traducerea manualului fabricantului .............................................................................
РУССКИЙ - Перевод оригинальных инструкций ......................................................................
SLOVENSKY - Preklad pôvodného návodu na použitie ................................................................
SLOVENŠČINA - Prevod izvirnih navodil ......................................................................................
SRPSKI - Prevod originalnih uputstva ............................................................................................
SVENSKA - Översättning av bruksanvisning i original ...................................................................
TÜRKÇE - Orijinal Talimatların Tercümesi .....................................................................................
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�1�

SCV 404

DATI TECNICI

�2�

Potenza nominale *

�3�

Velocità mass. di funzionamento motore *

�4�

kW

4,0

min-1

3600

Peso macchina *

kg

44

�5�

Ampiezza di lavoro

cm

40

�6�

Livello di pressione acustica

dB(A)

86,54

�7�

Incertezza

dB(A)

1,5

�8�

Livello di potenza acustica misurato

dB(A)

98,5

�9�

Incertezza

dB(A)

1,5

�10�

Livello di potenza acustica garantito

dB(A)

100

�11�

Livello di vibrazioni

m/s2

9,814

�12�

Incertezza

m/s2

0,041

�13�

Codice rotore a rebbi (punte)

118810243/0

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

[1] BG - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
[2] Номинална мощност *
[3] Максимална работна скорост на
мотора *
[4] Тегло на машината*
[5] Широчина на работа
[6] Ниво на звуково налягане
[7] Неопределеност
[8] Измерено ниво на звукова мощност
[9] Неопределеност
[10] Гарантирано ниво на звукова
мощност
[11] Ниво на вибрации
[12] Неопределеност
[13] Код работен ротор

[1] 
BS - TEHNIČKI PODACI
[2] Nazivna snaga *
[3] Maks. brzina rada motora *
[4] Težina mašine *
[5] Radna širina
[6] Razina zvučnog pritiska
[7] Nesigurnost
[8] Izmjerena razina zvučne snage
[9] Nesigurnost
[10] Garantirana razina zvučne
snage
[11] Razina vibracija
[12] Nesigurnost
[13] Šifra rotor sa zupcima
(šiljcima)

[1] CS - TECHNICKÉ PARAMETRY
[2] Jmenovitý výkon *
[3] Max. provozní rychlost motoru *
[4] Hmotnost stroje *
[5] Pracovní rozsah
[6] Úroveň akustického tlaku
[7] Nejistota měření
[8] Naměřená úroveň akustického
výkonu
[9] Nejistota měření
[10] Zaručená úroveň akustického
výkonu
[11] Úroveň vibrací
[12] Nejistota měření
[13] Kód pracovní rotor (hroty)

* За съответната стойност, вижте
за справка посоченото на
идентификационния етикет на
машината.

* Za posebni podatak, pogledajte
identifikacijsku naljepnicu
mašine.

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

[1] 
DA - TEKNISKE DATA
[2] Nominel effekt *
[3] Motorens maks. driftshastighed *
[4] Maskinens vægt *
[5] Arbejdsbredde
[6] Lydtryksniveau
[7] Usikkerhed
[8] Målt lydeffektniveau
[9] Usikkerhed
[10] Garanteret lydeffektniveau
[11] Vibrationsniveau
[12] Usikkerhed
[13] Arbejdsrotor (spidser) varenr

[1] DE - TECHNISCHE DATEN
[2] Nennleistung *
[3] Max. Betriebsgeschwindigkeit
Motor *
[4] Maschinengewicht *
[5] Arbeitsbreite
[6] Schalldruckpegel
[7] Messungenauigkeit
[8] Gemessener Schallleistungspegel
[9] Messungenauigkeit
[10] Garantierter Schallleistungspegel
[11] Vibrationspegel
[12] Messungenauigkeit
[13] Nummer Arbeitsrotor

[1] EL - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
[2] Ονομαστική ισχύς *
[3] Μέγ. ταχύτητα λειτουργίας
κινητήρα *
[4] Βάρος μηχανήματος *
[5] Πλάτος εργασίας
[6] Στάθμη ακουστικής πίεσης
[7] Αβεβαιότητα
[8] Μετρημένη στάθμη ακουστικής
ισχύος
[9] Αβεβαιότητα
[10] Στάθμη εγγυώμενης ηχητικής
ισχύος
[11] Επίπεδο κραδασμών
[12] Αβεβαιότητα
[13] Κωδικός ρότορας εργασίας
(ακίδες)
* Για το συγκεκριμένο στοιχείο,
ελέγξτε τα όσα αναγράφονται
στην ετικέτα προσδιορισμού του
μηχανήματος.

* For specifikke oplysninger henvises
til, hvad der er angivet på maskinens
typeskilt.

[1] EN - TECHNICAL DATA
[2] Nominal power*
[3] Max. engine operating speed *
[4] Machine weight *
[5] Working width
[6] Sound pressure level
[7] Uncertainty
[8] Measured sound power level
[9] Uncertainty
[10] Guaranteed sound power level
[11] Level of vibration
[12] Uncertainty
[13] Working rotor (points) code
* For specific data, refer to that
indicated on the machine
identification label.

* Für die spezifischen Daten Bezug
auf die Angaben des Typenschilds
der Maschine nehmen.

[1] ES - DATOS TÉCNICOS
[2] Potencia nominal *
[3] Velocidad máx. de funcionamiento
motor *
[4] Peso máquina *
[5] Amplitud de trabajo
[6] Nivel de presión acústica
[7] Incertidumbre
[8] Nivel de potencia acústica medido
[9] Incertidumbre
[10] Nivel de potencia acústica
garantizado
[11] Nivel de vibraciones
[12] Incertidumbre
[13] Código rotor de trabajo (puntas)

[1] ET - TEHNILISED ANDMED
[2] Nominaalvõimsus *
[3] Mootori töötamise maks.
kiirus *
[4] Masina kaal *
[5] Töölaius
[6] Helirõhu tase
[7] Määramatus
[8] Mõõdetud müravõimsuse tase
[9] Määramatus
[10] Garanteeritud müravõimsuse
tase
[11] Vibratsioonide tase
[12] Määramatus
[13] Rootor (piidega) kood

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

* Konkreetseid andmeid vaadake
masina andmesildilt.

[1] 
FI - TEKNISET TIEDOT
[2] 
Nimellisteho *
[3] Moottorin maksimaalinen
toimintanopeus *
[4] Laitteen paino *
[5] Työskentelyleveys
[6] Akustisen paineen taso
[7] Epävarmuus
[8] Mitattu äänitehotaso
[9] Epävarmuus
[10] Taattu äänitehotaso
[11] Tärinätaso
[12] Epävarmuus
[13] Roottori (terät) koodi
* Määrättyä arvoa varten, viittaa laitteen
tunnuslaatassa annettuihin tietoihin.

[1] 
HU - MŰSZAKI ADATOK
[2] Névleges teljesítmény *
[3] A motor max. üzemi sebessége *
[4] A gép tömege *
[5] Munkaszélesség
[6] Hangnyomásszint
[7] Mérési bizonytalanság
[8] Mért egyenértékű
hangnyomásszint
[9] Mérési bizonytalanság
[10] Garantált zajteljesítmény szint
[11] Vibrációszint
[12] Mérési bizonytalanság
[13] Henger (fogas) kódszáma
* A pontos adatot lásd a gép
azonosító adattábláján.

[1] MK - ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
[2] Номинална моќност *
[3] Максимална брзина при работа на
моторот *
[4] Тежина на машината *
[5] Област за работа
[6] Ниво на акустичен притисок
[7] Отстапка
[8] Ниво на измерена акустична
моќност
[9] Отстапка
[10] Ниво на гарантирана акустична
моќност
[11] Ниво на вибрации
[12] Отстапка
[13] Код ротор за работа (запци)
* За одредените податоци,
погледнете го посоченото на
етикетата за идентификација на
машината.

[1] FR - DONNÉES TECHNIQUES
[2] Puissance nominale *
[3] Vitesse max. de fonctionnement du
moteur *
[4] Poids de la machine *
[5] Largeur de travail
[6] Niveau de pression acoustique
[7] Incertitude
[8] Niveau de puissance acoustique
mesuré
[9] Incertitude
[10] Niveau de puissance acoustique
garanti
[11] Niveau de vibrations
[12] Incertitude
[13] Code rotor de travail (pointes)
* Pour cette donnée spécifique, se
référer aux indications figurant
sur l’étiquette d’identification de la
machine.
[1] LT - TECHNINIAI DUOMENYS
[2] Vardinė galia *
[3] Maksimalus variklio darbo
greitis *
[4] Įrenginio svoris *
[5] Darbo plotis
[6] Garso slėgio lygis
[7] Paklaida
[8] Išmatuotas garso galios lygis
[9] Paklaida
[10] Garantuotas garso galios
lygis
[11] Vibracijų lygis
[12] Paklaida
[13] Pirštinis rotorius (galai) kodas
* Dėl specifinių duomenų, remtis
įrenginio identifikacinėje
etiketėje pateiktais dydžiais.

[1] 
HR - TEHNIČKI PODACI
[2] Nazivna snaga*
[3] Maks. brzina rada motora*
[4] Težina stroja*
[5] Radna širina
[6] Razina zvučnog tlaka
[7] Nesigurnost
[8] Izmjerena razina zvučne snage
[9] Nesigurnost
[10] Zajamčena razina zvučne
snage
[11] Razina vibracija
[12] Nesigurnost
[13] Šifra radni rotor (šiljci)
* S
 pecifični podatak pogledajte na
identifikacijskoj etiketi stroja.

[1] LV - TEHNISKIE DATI
[2] Nominālā jauda *
[3] Maks. dzinēja griešanās
ātrums *
[4] Mašīnas svars *
[5] Darba platums
[6] Skaņas spiediena līmenis
[7] Kļūda
[8] Izmērītais skaņas jaudas
līmenis
[9] Kļūda
[10] Garantētais skaņas jaudas
līmenis
[11] Vibrāciju līmenis
[12] Kļūda
[13] Darba rotors (ar smailēm)
kods
* Precīza vērtība ir norādīta
mašīnas identifikācijas datu
plāksnītē.

[1] 
NL - TECHNISCHE
GEGEVENS
[2] Nominaal vermogen *
[3] Maximale snelheid voor de
werking van de motor *
[4] Gewicht machine *
[5] Werkbreedte
[6] Niveau geluidsdruk
[7] Onzekerheid
[8] Gemeten geluidsniveau
[9] Onzekerheid
[10] Gegarandeerd geluidsniveau
[11] Trillingsniveau
[12] Onzekerheid
[13] Code werkrotor (punten)

[1] 
NO - TEKNISKE DATA
[2] Nominell effekt *
[3] Motorens maks driftshastighet
*
[4] Maskinens vekt *
[5] Arbeidsbredde
[6] Lydtrykknivå
[7] Måleusikkerhet
[8] Målt lydeffektnivå
[9] Måleusikkerhet
[10] Garantert lydeffektnivå
[11] Vibrasjonsnivå
[12] Måleusikkerhet
[13] Artikkelnummer for drivrotor
(spisser)

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

* For spesifikk informasjon,
se referansen på maskinens
identifikasjonsetikett.

[1] PL - DANE TECHNICZNE
[2] Moc nominalna *
[3] Maks. prędkość obrotowa silnika *
[4] Masa maszyny *
[5] Szerokość pracy
[6] Poziom ciśnienia akustycznego
[7] Błąd pomiaru
[8] Zmierzony poziom mocy akustycznej
[9] Błąd pomiaru
[10] Gwarantowany poziom mocy
akustycznej
[11] Poziom wibracji
[12] Błąd pomiaru
[13] Kod wirnik roboczy (ostre końcówki)
* W celu uzyskania konkretnych danych,
zapoznać się ze wskazówkami na
etykiecie identyfikacji maszyny.

[1] 
PT - DADOS TÉCNICOS
[2] Potência nominal *
[3] Velocidade máx. de funcionamento
motor *
[4] Peso máquina *
[5] Amplitude de trabalho
[6] Nível de pressão acústica
[7] Incerteza
[8] Nível de potência acústica
medido
[9] Incerteza
[10] Nível de potência acústica
garantido
[11] Nível de vibrações
[12] Incerteza
[13] Código rotor de trabalho
(pontas)
* Para o dado específico, consultar
as indicações da etiqueta de
identificação da máquina.

[1] 
RO - DATE TEHNICE
[2] Putere nominală *
[3] Viteza max. de funcţionare a
motorului *
[4] Greutatea mașinii *
[5] Lățime de lucru
[6] Nivel de presiune acustică
[7] Nesiguranță
[8] Nivel de putere acustică măsurat
[9] Nesiguranță
[10] Nivel de putere acustică
garantat
[11] Nivel de vibrații
[12] Nesiguranță
[13] Codul rotor de lucru (vârfuri)
* Pentru data specifică, consultați
informațiile redate pe eticheta de
identificare a mașinii.

[1] RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
[2] Номинальная мощность *
[3] Макс. число оборотов двигателя *
[4] Вес машины *
[5] Ширина рабочей зоны
[6] Уровень звукового давления
[7] Погрешность
[8] Измеренный уровень звуковой
мощности
[9] Погрешность
[10] Гарантируемый уровень звуковой
мощности
[11] Уровень вибрации
[12] Погрешность
[13] Код pабочий ротор

[1] SK - TECHNICKÉ ÚDAJE
[2] Menovitý výkon *
[3] Maximálna prevádzková rýchlosť
motora *
[4] Hmotnosť stroja *
[5] Pracovný rozsah
[6] Úroveň akustického tlaku
[7] Neistota merania
[8] Úroveň nameraného akustického
výkonu
[9] Neistota merania
[10] Zaručená úroveň akustického
výkonu
[11] Úroveň vibrácií
[12] Neistota merania
[13] Kód pracovný rotor (hroty)

* Точное значение см. на
идентификационном ярлыке машины.

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

[1] 
SR - TEHNIČKI PODACI
[2] Nazivna snaga
[3] Maksimalna brzina rada motora *
[4] Težina mašine *
[5] Radna širina
[6] Nivo zvučnog pritiska
[7] Nesigurnost
[8] Izmereni nivo zvučne snage
[9] Nesigurnost
[10] Garantovani nivo zvučne
snage
[11] Nivo vibracija
[12] Nesigurnost
[12] Šifra rotor sa zupcima (šiljcima)

[1] 
SV - TEKNISKA
SPECIFIKATIONER
[2] Märkeffekt *
[3] Motorns maximala
funktionshastighet *
[4] Maskinvikt *
[5] Arbetsbredd
[6] Ljudtrycksnivå
[7] Mätosäkerhet
[8] Mätt ljudeffektnivå
[9] Mätosäkerhet
[10] Garanterad ljudeffektsnivå
[11] Vibrationsnivå
[12] Mätosäkerhet
[13] Arbetsrotor (stift) kod

[1] 
TR - TEKNİK VERİLER
[2] Anma gücü *
[3] Motorun maksimum çalışma
hızı *
[4] Makinenin ağırlığı *
[5] Çalışma genişliği
[6] Ses basınç seviyesi
[7] Belirsizlik
[8] Ölçülen ses güç seviyesi
[9] Belirsizlik
[10] Garanti edilen ses güç
seviyesi
[11] Titreşim seviyesi
[12] Belirsizlik
[13] İş rotoru (uçlu) kodu

* För denna specifika uppgift, se
maskinens märkskylt.

* Ürüne
özel
bilgiler
için,
makinenin bilgi etiketinde verilen
bilgilere başvurun.

* Za posebni podatak, pogledajte
identifikacijsku nalepnicu na
mašini.

[1] 
SL - TEHNIČNI PODATKI
[2] Nazivna moč *
[3] Najvišja hitrost delovanja
motorja *
[4] Teža stroja *
[5] Delovni obseg (širina)
[6] Raven zvočnega tlaka
[7] Negotovost
[8] Izmerjena raven zvočne moči
[9] Negotovost
[10] Zajamčena raven zvočne
moči
[11] Nivo vibracij
[12] Negotovost
[13] Šifra delovni rotor (klini)
* Za specifični podatek glej
identifikacijsko nalepko stroja.
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VAROITUS: LUE KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.
Säilytä myöhempää tarvetta varten.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET
noudatettava tarkasti
A) KOULUTUS
1) VAROITUS! Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen
käyttöä. Tutustu vipuihin ja laitteen oikeaan käyttöön. Opi
pysäyttämään moottori nopeasti. Näiden varoitusten lukematta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon ja/tai vakavan
loukkaantumisen. Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa
käyttöä varten.
2) Älä koskaan anna laitetta lasten tai sellaisten henkilöiden
käyttöön, jotka eivät tunne ohjeita. Paikalliset lait voivat määrätä laitteen käytölle minimi–ikärajan.
3) Laitetta ei saa käyttää muiden henkilöiden, etenkään lasten tai eläinten läheisyydessä.
4) Älä koskaan käytä laitetta jos käyttäjä on väsynyt tai huonovointinen tai on nauttinut lääkeaineita, huumeita, alkoholia tai muita käyttäjän reflekseihin ja huomiokykyyn vaikuttavia aineita.
5) Muista, että käyttäjä on vastuussa tapaturmista tai vahingoista, jotka hän aiheuttaa muille ihmisille tai heidän omaisuuksilleen.
B) ESIVALMISTELUT
1) Käytä aina kuulosuojaimia, suojalaseja, tukevia liukumista
estäviä työjalkineita ja pitkiä housuja. Älä koskaan käynnistä
laitetta paljain jaloin tai sandaalit jalassa.
2) Tarkista työskentelyalue huolellisesti ja poista kaikki asiat,
jotka laite voisi singota tai jotka voisivat vahingoittaa leikkuuyksikköä ja moottoria (kivet, oksat, rautalangat, luut jne.)
3) VAROITUS: VAARA! Bensiini on erittäin tulenarkaa.
– Säilytä polttoainetta sitä varten olevissa säilytysastioissa
– Kaada polttoainetta suppilon avulla ainoastaan ulkotiloissa, äläkä tupakoi tämän toimenpiteen aikana tai kun käsittelet polttoainetta
– Lisää polttoainetta ennen moottorin käynnistämistä; älä lisää polttoainetta äläkä irrota säiliön korkkia kun moottori on
käynnissä tai se on vielä kuuma
– Älä käynnistä moottoria mikäli bensiiniä valuu ulos, vaan
vie laite kauas bensiinistä kostuneesta alueesta. Varmista,
ettei alueelle pääse syntymään tulipaloa niin kauan kuin
polttoaine ei ole haihtunut ja bensiinihöyryt hajaantuneet:
– Kiristä säiliön ja bensiinikanisterin korkit aina kunnolla
kiinni.
4) Vaihda vialliset äänenvaimentimet.
5) Suorita laitteen yleistarkastus ennen sen käyttöönottoa ja
tarkista erityisesti:
– leikkuuvälineen kunto ja etteivät ruuvit ja leikkuuyksikkö ole
kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda vioittuneet tai kuluneet
leikkuuväline ja ruuvit yhdessä, jotta laitteen tasapaino säilyy muuttumattomana. Mahdolliset korjaukset tulee suorittaa erikoistuneessa huoltokeskuksessa.
– Roottorin kytkentävipu on pystyttävä liikkumaan vapaasti, ei pakottamalla, ja vapautettaessa sen on palauduttava
automaattisesti ja nopeasti perusasentoon saamalla roottorin pysähtymään.
6) Ennen työskentelyn aloittamista, asenna aina ulostulon
suojat (keruusäkki, takatyhjennyksen suojus).

C) KÄYTÖN AIKANA
1) Älä käynnistä moottoria suljetuissa paikoissa, joissa voi
kertyä hengenvaarallista häkää. Käynnistystoimenpiteet on
suoritettava ulkosalla tai hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Muista
aina, että pakokaasut ovat myrkyllisiä.
2) Työskentele ainoastaan päivänvalossa tai kyllin riittävässä
keinovalossa ja hyvän näkyväisyyden vallitessa. Pidä henkilöt, lapset ja eläimet loitolla työalueelta.
3) Jos mahdollista, vältä kostean ruohon leikkaamista. Vältä
työskentelemästä sateessa ja jos ukkosvaara esiintyy. Älä
käytä laitetta huonon sään vallitessa, erityisesti jos salamointi on mahdollista.
4) Varmista aina hyvä tuki työskennellessäsi kaltevilla pinnoilla.
5) Älä koskaan juokse vaan kävele.
6) Rinteissä tulee ajaa poikittain eikä koskaan ylös/alas suunnassa. Ole erittäin varovainen suunnan vaihtojen yhteydessä
etteivät renkaat kohtaa esteitä (kiviä, oksia, juuria jne.), jotka
voivat aiheuttaa sivuttaista luisumista tai laitteen hallinnan
menetyksen.
7) Laitetta ei saa käyttää yli 20° kaltevilla pinnoilla, ajosuunnasta riippumatta.
8) Ole varovainen vetäessäsi laitetta itseäsi kohti.
9) Pysäytä roottorin jos laitetta on kallistettava kuljetusta varten, kuljettaessa ilman ruohoa olevien alueiden läpi ja kun
ruohonleikkuri kuljetetaan leikattavalle alueelle tai sieltä pois.
10) Älä koskaan käytä laitetta jos sen suojat ovat vialliset tai
ilman keruusäkkiä, tai takatyhjennyksen suojusta.
11) Toimi erittäin varovaisesti kalliojyrkänteiden, kuoppien tai
penkereiden läheisyydessä.
12) Käynnistä moottori varovaisesti ohjeiden mukaan ja pidä
jalat etäällä pyörivistä työkaluista. Älä käynnistä moottoria ja
jää pakoputken eteen.
13) Älä kallista laitetta sen käynnistämiseksi. Suorita käynnistys tasaisella pinnalla, jossa ei ole esteitä tai pitkää ruohoa.
14) Älä laita käsiä ja jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle.
Pysy aina kaukana poistoaukosta.
15) Älä nosta tai kuljeta laitetta moottorin ollessa käynnissä.
16) Älä kajoa tai kytke pois turvajärjestelmiä.
17) Älä muuntele moottorin säätimiä, äläkä käytä moottoria
ylikierroksilla.
18) Älä koske moottorin osiin, jotka kuumenevat käytön aikana. Palovammojen vaara.
19) Kytke rootorin irti, pysäytä moottori ja irrota sulakkeen
johto (varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähdyksissä):
– Joka kerta, kun jätät laitteen vartioimatta. Irrota myös virta-avain malleissa, joissa on sähköinen käynnistys
– Ennen puhdistusta tai jätteidenkerääjän tyhjentämistä
– Ennen laitteen tarkistusta, puhdistusta tai huoltoa
– Jos osut vieraaseen esineeseen. Tarkista mahdolliset vauriot ja korjaa ne ennen laitteen uudelleenkäyttöä.
– Jos laite alkaa täristä oudosti (Etsi tärinän aiheuttaja välittömästi ja huolehdi tarpeellisten tarkastusten suorittamisesta erikoistu.
– Ennen polttoaineen tankkausta
20) Työskentelyn aikana säilytä aina turvaetäisyys pyöriviin
työkaluihin, jonka kädensijan pituus takaa.
21) Vähennä kaasutusta ennen moottorin pysäyttämistä.
Sulje polttoaineensyöttö työskentelyn lopuksi noudattamalla
käyttöoppaassa annettuja ohjeita.
22) VAROITUS– Jos työskentelyn aikana osia menee rikki
tai tapahtuu onnettomuus, pysäytä heti moottori ja mene pois
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laitteen läheltä lisävahinkojen välttämiseksi. Jos tapahtuu
loukkaantuminen, ryhdy tarvittaviin ensiaputoimenpiteisiin ja
ota yhteyttä sairaanhoitohenkilökuntaan. Poista huolellisesti
mahdolliset jätteet, jotka saattavat vahingoittaa henkilöitä tai
eläimiä, jos niitä ei havaita.
23) VAROITUS – Näissä ohjeissa annetut melu- ja tärinätason arvot vastaavat laitteen käytössä syntyviä maksimiarvoja.
Epävakaan leikkuuelementin käyttö, liian nopea liike ja huollon puute vaikuttavat merkittävästi melu- ja tärinäpäästöarvoihin. Näin ollen on tarpeen soveltaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on poistaa korkeasta melusta ja
tärinästä syntyvät mahdolliset vahingot; suorita laitteen huolto, käytä kuulosuojaimia, pidä taukoja työskentelyn aikana.
D) HUOLTO JA SÄILYTYS
1) Kaikki säätö- ja huoltotoimenpiteet, joita ei ole kuvattu tässä ohjekirjassa tulee suorittaa jälleenmyyjän tai jonkin muun
huoltokeskuksen toimesta, joka tuntee laitteen ja jolla on erityistyökalut niin, että työ suoritetaan oikein ja säilytetään laitteen alkuperäinen turvallisuustaso. Epäsopivissa paikoissa
tai epäpätevien henkilöiden suorittamat toimenpiteet saavat
takuun ja valmistajan vastuun raukeamaan.
2) Suoritettaessa säätöjä laitteeseen varo sormien joutumista liikkuvan pyöriviin työkaluihin ja laitteen kiinteiden osien
väliin.
3) Älä koske leikkuuvälineeseen niin kauan kuin sulakkeen
johtoa ei ole kytketty irti ja leikkuuväline ei ole kokonaan pysähtynyt. Suoritettaessa toimenpiteitä leikkuuvälineeseen,
ole varovainen koska leikkuuväline voi liikkua vaikka sulakkeen johto olisi irrotettu.
4) Tarkista kivisuojat ja ruohonkeruusäkki usein kulumisen
varalta.
5) Älä aseta polttoainetta sisältävää laitetta tiloihin, joissa
polttoaineen höyryt voivat syttyä liekistä, kipinästä tai erittäin
kuumasta lämmönlähteestä.
6) Anna moottorin jäähtyä ennen laitteen asettamista säilytystiloihin.
7) Paloriskin välttämisen kannalta on tärkeää pitää moottori,
pakoputken äänenvaimennin, akun tila ja bensiinin varastotila
vapaina ruohon jätteistä, lehdistä tai liiasta rasvasta.
8) Vähentääksesi tulipalon riskiä, tarkista säännöllisesti ettei
öljy-/tai polttoaineen vuotoja esiinny.
9) Tyhjennä bensiinitankki aina ulkona ja moottorin ollessa kylmä.
E) YMPÄRISTÖNSUOJELU
1) Ympäristönsuojelun tulee olla keskeisellä sijalla käytettäessä laitetta. Vältä aiheuttamasta häiriötä naapureille.
2) Noudata tarkasti paikallisia säädöksiä, koskien pakkausten, öljyn, bensiinin, suodattimien, kuluneiden osien tai minkä
tahansa ongelmajätteen hävitystä. Näitä jätteitä ei saa heittää
tavallisen sekajätteen joukkoon, vaan ne on kerättävä talteen
erikseen ja vietävä niitä varten olevaan erilliseen jätteiden keräyspaikkaan, jossa niiden kierrätyksestä huolehditaan.
3) Noudata tarkasti paikallisia säädöksiä, koskien leikkausjätteiden hävitystä.
4) Kun laite otetaan pois käytöstä, älä hylkää sitä luontoon
vaan vie se jätekeräykseen paikallisia ja voimassa olevia säädöksiä noudattaen.

LAITTEESEEN TUTUSTUMINEN
LAITTEEN KUVAUS JA KÄYTTÖALUE

Tämä laite on kävellen ohjattava nurmikon ilmastin ja rei'ityskone.
Laite koostuu pääasiallisesti moottorista, joka käynnistää
suojuksen sisällä olevan piikkiroottorin sekä pyöristä ja kädensijasta. Käyttäjä kykenee ohjaamaan laitetta ja käyttämään pääohjauksia pysyttelemällä aina kahvan takana ja näin
ollen turvaetäisyydellä pyörivistä osista.
Käyttötarkoitus
Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu maaperän ilmastukseen ja rei'itykseen seisaalla olevan käyttäjän toimesta.
Maaperään syntyvä erilainen vaikutus saadaan piikkien tunkeutumissyvyyden perusteella.
Tämä laite voi:
• ilmata maaperää, poistamalla pinnalla olevaa sammalkerrosta
• rei'ittää maaperää, poistamalla maassa olevan kovimman
kerroksen.
Väärä käyttö
Käyttö mihin tahansa muuhun tarkoitukseen, joka poikkeaa
edellä mainituista, saattaa olla vaarallista ja aiheuttaa vahinkoja henkilöille ja/tai esineille.
Sopimattomaksi käytöksi katsotaan (esimerkiksi, mutta ei ainoastaan):
– aikuisten, lasten tai eläinten kuljettaminen koneella
– itsensä kuljettaminen koneella
– koneen käyttäminen kuormien vetoon tai työntämiseen
– koneen käyttäminen samanaikaisesti yhdessä useamman
henkilön kanssa
– roottorin laskeminen ja käyttö kiinteillä pinnoilla tai pinoilla,
joissa on soraa tai kiviä.
Käyttäjätyyppi
Tämä laite on tarkoitettu kuluttajien käyttöön eli muille kuin
ammattikäyttäjille. Tämä laite on tarkoitettu harrastuskäyttöön
TUNNUSLAATTA JA LAITTEEN OSAT (ks. kuvat sivulla ii)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 kustisen tehon taso
A
CE-vaatimustenmukaisuusmerkki
Valmistusvuosi
Laitetyyppi
Sarjanumero
Valmistajan nimi ja osoite
Tuotekoodi
Nimellisteho ja moottorin maksimaalinen toimintanopeus
Paino kiloina

11. Kahva
12. Moottori
13. Piikkiroottori (piikit)
14. Takatyhjennyksen suojus
15. Keruusäkki
16. Kaasuttimen vipu
17. Roottorin kytkentävipu
18. 
Roottorin kytkennän turvavipu
19. 
Uppoutumissyvyyden säätövipu
24. Polttoaineen täyttötulppa
25. Sytytystulppa
26. Rikastimen vipu
27. Polttoainehana
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28. Kahva manuaalista käynnistystä varten
29. Öljyn täyttötulppa
Kirjoita laitteen tunnistustiedot tarrassa oleviin tarkoituksenmukaisiin paikkoihin, joka on kiinnitetty takakanteen.
Esimerkki vaatimuksenmukaisuusvakuutuksesta löytyy käyttöoppaan viimeisiltä sivuilta.
TURVALLISUUSSÄÄNNÖKSET - Laitetta on käytettävä
varovaisesti. Tätä varten laitteeseen on sijoitettu piktogrammeja, joiden tehtävänä on muistuttaa tärkeimmistä varotoimenpiteistä. Turvakylttien merkitys on osoitettu alapuolella.
Suosittelemme lukemaan huolellisesti tässä vihkosessa annetut turvamääräykset. Vaihda vaurioituneet tai lukukelvottomat merkinnät.
41. V
 aroitus: Lue käyttöopas ennen laitteen käyttöä.
42. Leikkautumisvaara. Liikkuva roottori. Irrota sytytystulpan
kupu ennen minkään huolto– tai korjaustoimenpiteen
suorittamista.
43. Leikkautumisvaara. Liikkuva roottori. Älä aseta käsiäsi tai
jalkojasi roottorin tilaan.
44. Ulostyönnön vaara. Pidä henkilöt poissa työskentelyalueelta käytön aikana.
45. 
Melulle ja pölylle altistumisen vaara.Käytä kuulosuojaimia ja suojalaseja.

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SÄÄNNÖT

HUOMAUTUS - Tekstin sisällön ja kuvien välinen vastaavuus (sivulta iii alkaen) annetaan numerossa, joka edeltää jokaista kappaletta.
1. ASENNUS
HUOMAUTUS Laite voidaan toimittaa niin, että jotkut osat
ovat valmiiksi asennettuina.
Pakkauksesta purkaminen ja laitteen asentaminen
on suoritettava tasaisella ja kiinteällä tasolla, jossa on
riittävästi tilaa laitteen ja pakkausten liikuttamiseen,
käyttämällä aina tarkoituksenmukaisia välineitä.
1.1 Kahvan asennuksen valmistelu
Aseta kahvan alaosa (1) ja yläosa (2) maahan.
Irrota yksikön (3) ja (4) ruuvit rungon sivukannattimista (5)
varomalla sekoittamatta keskenään ruuvien eri osia.
1.2 Kahvan asennus
Asenna kahvan alaosa (1), kiinnittämällä se sivukannattimiin
(5) yksikön (3) ruuveja käyttämällä. Kahvan korkeus voidaan
säätää kolmeen eri asentoon, asettamalla ruuvit (3a) yhteen
kannattimissa (5) olevista kolmesta neliömäisestä paikasta
(5a). Kahva on säädettävä samalle korkeudelle molemmilla
sivuilla.
Asenna sitten yksikköön (4) kuuluvat ruuvit. Asenna molemmat ruuvit noudattamalla kuvassa osoitettua järjestystä.

1.2.3 Lukitse vivut (6) ja varmista, ettei se vaadi liikaa
voimaa.
2. OHJAINTEN KUVAUS
HUOMIO - Ohjaimissa olevien merkkien selitykset löytyvät
kohdasta 2.1.
2.1 Kiihdyttimen vipu
Kiihdytin säätää piikkiroottorin kiertonopeutta. Kaasutus säädetään vivun avulla (1). Vivun asennot:
21. 
Hidas /Minimi
Sitä käytetään kun moottori on riittävän kuuma seisontavaiheiden aikana.
22. 
Nopea /Täysi teho
Käytettävä aina laitteen käynnistämiseksi ja toiminnan
aikana.
23. Stop / Pysäytysasento
Laite pysähtyy välittömästi.
2.2  Roottorin kytkentävipu ja turvavipu
Roottorin kykentävipu (1) käynnistää roottorin.
Turvavipu (2) on ohjaus, joka estää roottorin kytkentävivun
tahatonta käyttöä.
Roottorin kytkeytyminen (moottori päällä) saadaan siirtämällä turvavipua (2) asennosta A asentoon B pitämällä sitä
painettuna ja vetämällä roottorin kytkentävipua (1) kahvaa
vasten. Vapauta turvavipu (2).
Vapauttamalla roottorin kytkentävivun (1), roottori pysähtyy
ja turvavipu (2) palaa asentoon A ja moottori jää päälle.
2.3 Uppoutumissyvyyden säätövipu
Vivun (1) avulla roottorin asentoa voidaan säätää viidelle eri
korkeudelle ja muuttaa näin ollen roottorin piikkien uppoutumissyvyyttä maahan:
«1» = Laitteen siirto,
roottori ylös nostettuna joka ei koske maata.
«2» = Nurmikon kampaaminen roottori, joka
hipaisee maata sitä koskettamatta. Pinnalla olevien lehtien ja
ruohon keräämistä varten keräyssäkkiin.
«3 - 4» = Maaperän ilmastus poistamalla pinnalla oleva
sammalkerros ja mahdollisuus kerätä säkkiin poistettu materiaali.
«5» = Maaperän syvä rei’itys, kovemman kerroksen murskaamisella. Ihanteellisissa olosuhteissa on mahdollista kerätä poistettu materiaali säkkiin sillä ehdolla, ettei se saa roottoria tukkeutumaan.
Asennosta toiseen siirrytään siirtämällä vipua sivusuuntaan
ja asettamalla se sitten yhteen viidestä asennosta.
Siirtyminen asennosta toiseen tulee suorittaa roottori irti kytkettynä.
2.4  Moottorin ohjaukset

1.2.1 Irrota vivut (6) ja vastaavat ruuvit alakahvan vastaavista aukoista.
Asenna yläkahva (2) ja kiinnitä se vipuja (6) ja vastaavia
ruuveja käyttämällä.

26. Rikastimen vipu
Sitä käytetään moottorin käynnistämiseen kylmänä. Rikastimessa on kaksi asentoa:
Close - rikastin on päällä (kylmäkäynnistystä varten)
Open - rikastin on pois päältä (normaali toiminta ja käynnistys lämpimänä).

1.2.2 Vipujen (6) mutterit (6a) on kiristettävä siten, että etäisyys on noin 20 mm kahvasta (vivut vapautettuna).

27. Polttoainehana
Polttoainehanan avaaminen sallii polttoaineen annostelun.
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28. Kahva manuaalista käynnistystä varten
Sallii moottorin manuaalisen käynnistyksen.
3. LAITTEEN KÄYTTÖ
Noudatettavat turvallisuusmääräykset laitteen käytön aikana on kuvattu luvussa Turvallisuusmääräykset".
Noudata tarkalleen kyseisiä ohjeita estääksesi vakavia
riskitilanteita tai vaaroja.

seen on syksyllä tai keväällä.
-	Ihanteelliset työstöolosuhteet saadaan kun nurmikko on
lyhyt ja hivenen kostea, sillä liian kuivalla tai liian märällä
maaperällä työskentely estää materiaalin keräämisen ja voi
vahingoittaa nurmikkoa.
- Suosittelemme aina lehtien poistamista nurmikolta ennen
ilmastusta tai rei’itystä.
-	Parhaat tulokset saadaan kahdella työstökerralla kahden
viikon välein työstämällä alue ristikkäin.

3.1 Esivalmistelut
Ennen laitteen käyttöä tarkasta että paikalla on polttoainetta ja öljyn taso. Polttoaineen tankkaamiseen ja öljyn lisäämiseen liittyviä toimenpiteitä ja varotoimia varten (ks. kappale
4.7, ja kappale 4.8).
Nosta tyhjennyksen suojusta (2) ja kiinnitä keräyssäkki (3),
jos työskentelytyyppi sitä vaatii (kuva 3.1).

3.5 Työn lopettaminen
Lopetettaessa työ:
- vapauta roottorin kytkentävipu (1)
- vie kaasuttimen vipu (2) asentoon ”STOP”
- vie uppoutumissyvyyden säätövipu (3) asentoon «1».

3.2  KÄYNNISTYS
Moottorin käynnistys (kuva 2.4)
Käännä polttoaineen hana (27) asentoon - ON.
Kylmän moottorin käynnistämiseksi, siirrä rikastimen vipu
(26) asentoon Close (suljettu).
Kuuman moottorin käynnistämiseksi, siirrä rikastimen vipu
(26) asentoon Open (avattu).
Vie kiihdyttimen vipu (kuva 2.1) asentoon NOPEA.
Moottorin manuaalista käynnistystä varten vedä kädensijaa
hitaasti (kuva 2.4, 28) ulospäin, kunnes tunnet vastuksen.
Vedä sitten voimakkaasti ja saata kädensijaa sitä vapauttaessa. Toista toimenpide kunnes moottori käynnistyy.

TÄRKEÄÄ Säännöllinen ja huolellinen vähintään kerran
vuodessa suoritettava huolto on välttämätöntä laitteen alkuperäisen suorituskyvyn ja turvatason säilyttämiseksi.

HUOMAUTUS Älä suorita yli 3/4 yritystä, sillä muussa
tapauksessa moottoriin voi päästä liikaa polttoainetta.
3.3  TYÖSKENTELY
Maaperän ilmastaminen ja rei’itys
– Valitse uppoutumissyvyys vipua (1) käyttämällä suoritettavan työskentelyn mukaan.
– Vapauta turvavipu (4) ja vedä vipua (5) kahvaa vasten roottorin kytkemiseksi ja työskentelyn alkamiseksi.
– Säädä kaasuttimen vipua uppoutumissyvyyden ja maaperän kunnon mukaan.
Keruusäkin tyhjentäminen
Kun keruusäkki täyttyy liikaa se on tyhjennettävä.
Keruusäkin irrottamiseksi ja tyhjentämiseksi:
1. Vapauta kytkentävipu (
3.5).
2. Vie kiihdyttimen vipu asentoon «STOP» (
3. Odota roottorin pysähtymistä.
4. Nosta takatyhjennyksen suojusta.
5. Tartu kahvasta ja irrota keruusäkki
pitämällä sitä suorassa asennossa.

3.5).

3.4 Neuvoja nurmikon hoitoon
-	Ajan kuluessa maaperän pinnalle muodostuu sammalkerros ja ruohonjäänteitä, jotka vähentävät hapensaantia ja
estävät veden ja ravintoaineiden imeytymistä aiheuttaen
nurmikon huonontumista ja kellastumista.
-	Pinnalla suoritettavan ilmastuksen kautta (piikkejä ei upoteta syvälle maaperään) poistetaan sen päällä oleva sammalkerros.
-	Upottamalla piikkejä entistä syvemmälle maaperään
(rei’itys), irtoaa siihen kuuluva kovempi kerros ja, samanaikaisesti, saadaan aikaan ruohon juurien erottuminen toisistaan lisäten niiden lukumäärää, josta on etuna tiheämpi
nurmikko suuremmalla määrällä ruohonvarsia.
-	Ihanteellinen ajankohta nurmikon ilmaukseen tai rei’ityk-

4. SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO

Ennen laitteessa suoritettavia tarkastuksia, puhdistusta tai huolto-/säätötoimenpiteitä:

• Pysäytä laite.
• Varmista, että kaikki liikkuvat osat
ovat pysähdyksissä.
• Odota, että moottori on jäähtynyt kunnolla.
• Irrota sytytystulpan kupu (kuva 2.4, 25).
• Irrota avain tai akku (malleissa joissa on sähköinen
painikkeella toimiva käynnistyksen ohjaus).
• Lue vastaavat käyttöohjeet.
• Käytä sopivaa vaatetusta, työkäsineitä ja suojalaseja.
1) Käytä paksuja työhanskoja.
2) Pidä mutterit ja ruuvit ruuvattuina niin, että laite on aina
turvallisessa toiminta tilassa.
3) Turvallisuussyistä älä koskaan käytä konetta, jos siinä
on kuluneita tai vioittuneita osia. Vaurioituneet osat täytyy vaihtaa, eikä koskaan korjata. Käytä vain alkuperäisiä
varaosia. Alkuperäisistä laadultaan poikkeavat osat voivat
vahingoittaa laitetta ja heikentää käyttäjän turvallisuutta.
4) Varmista aina, että ilmanottoaukot ovat puhtaat.
4.1 Pesu
1) Pese laite huolellisesti vedellä jokaisen käyttökerran jälkeen. Poista ruohon jäänteet ja kura rungon sisäpuolelta.
Näin ehkäiset niiden kuivumisen sisäpuolella mikä saattaa
vaikeuttaa laitteen käynnistämistä.
2) Jos laitteen alapuolelle on tehtävä toimenpiteitä, kallista
laitetta ainoastaan moottorin ohjekirjassa osoitetulle sivulle noudattaen mukana tulevia ohjeita. Varmista laitteen
vakaus ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.
4.2 Polttoaineen lisääminen
Aseta laite vaaka-asentoon ja tukevasti maahan.
Polttoaineen lisääminen on tehtävä kone
pysäytettynä ja sytytystulpan kupu irrotettuna.
Polttoaineen tankkaamiseksi (kuva 2.4, 24):
- Ruuvaa auki säiliön korkki ja ota se pois
- Aseta suppilo
- Lisää polttoainetta ja ota suppilo pois
- Tankkauksen lopussa ruuvaa polttoaineen korkki
kunnolla kiinni ja puhdista mahdolliset valumat
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TÄRKEÄÄ Vältä kaatamasta bensiiniä moottorin tai laitteen muoviosille, koska ne saattavat vahingoittua. Puhdista
välittömästi kaikki vahingossa muoviosille mennyt bensiini.
Takuu ei kata muoviosille tapahtuneita vahinkoja, jotka
johtuvat bensiinistä.
HUOMAUTUS Polttoaine on pilaantuvaa eikä sitä saa
säilyttää säiliössä yli 30 vuorokautta. Ennen laitteen varastointia pitkäksi ajaksi, täytä säiliö polttoaineella, joka riittää
viimeiseen käyttöön (luku 7).
4.3 Moottoriöljyn tarkastaminen / lisääminen
1) Lisää öljyä (kuva 2.4, 29):
- Ruuvaa auki ja irrota öljytikku ja tarkista tikussa osoitettu
öljytaso
- Jos öljytaso on matala, täytä täyttöaukon reunaan asti.
2) Koneen hyvän toiminnan ja pitkän käyttöiän kannalta on
suositeltavaa vaihtaa moottoriöljy säännöllisesti:
- 1 kuukauden tai 20 käyttötunnin kuluttua
Öljyn tyhjennys voidaan suorittaa huoltokeskuksessa.
Varmista, että öljytaso palautetaan ennen kuin laitetta käytetään uudelleen.
5. YLIMÄÄRÄINEN HUOLTO
Ennen laitteessa suoritettavia tarkastuksia, puhdistusta tai huolto-/säätötoimenpiteitä:

• Pysäytä laite.
• Varmista, että kaikki liikkuvat osat
ovat pysähdyksissä.
• Odota, että moottori on jäähtynyt kunnolla.
• Irrota sytytystulpan kupu (kuva 2.4, 25).
• Irrota avain tai akku (malleissa joissa on sähköinen
painikkeella toimiva käynnistyksen ohjaus).
• Lue vastaavat käyttöohjeet.
• Käytä sopivaa vaatetusta, työkäsineitä ja suojalaseja.
1)	Maalatun rungon sisäpuolen maalaus saattaa irrota ajan
kuluessa irrotetun maan hankaavan vaikutuksen vuoksi.
Tässä tapauksessa korjaa halkeillut kohdat välittömästi
uudella maalilla, jossa on ruosteenestoainetta. Näin estät
ruosteen muodostumisen, joka saattaa syövyttää metallia.
2)	Vältä työskentelemästä roottorilla jos piikit ovat vahingoittuneet, katkenneet tai puuttuvat. Kaikki roottorin korjaustai vaihtotoimenpiteet on suoritettava huoltokeskuksessa,
jolla on tarkoituksenmukaiset varusteet.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Anna moottorin jäähtyä.
Irrota sytytystulpan kupu (kuva 2.4, 25).
Irrota avain tai akku (malleissa joissa on sähköinen
painikkeella toimiva käynnistyksen ohjaus).
Puhdista laite huolella (kappale 4.1).
Tarkista, ettei laitteessa esiinny vahinkoja. Ota
tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.
Varastoi laite:
• Kuivaan ympäristöön.
• Sääolosuhteilta suojaan.
• Mahdollisesti pressulla peitettynä.
• Paikkaan, johon lapset eivät pääse.
• Varmista, että avaimet tai huollossa käytetyt työkalut
on poistettu.
Vie uppoutumissyvyyden säätövipu (3) asentoon «1» (
2.3).

7. KULJETUS JA LIIKUTTAMINEN
Aina kun laitetta on tarpeen liikuttaa,
nostaa, kuljettaa tai kallistaa:
• Pysäytä laite (kappale 3.5).
• Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähdyksissä.
• Irrota sytytystulpan kupu (kuva 2.4, 25).
• Irrota avain tai akku (malleissa joissa on sähköinen
painikkeella toimiva käynnistyksen ohjaus).
• Vie uppoutumissyvyyden säätövipu (3) asentoon «1» (
2.3).
• Käytä paksuja työhanskoja.
• Ota kiinni laitteesta sellaisista kohdista, joista saa tukevan
otteen huomioiden laitteen painon ja sen jakautumisen.
• Huolehdi, että mukana on riittävä määrä henkilöitä
huomioiden laitteen painon ja kuljetusvälineen tai paikan
ominaisuudet, johon laite viedään tai josta se haetaan
• Varmistaa, ettei laitteen liikuttaminen aiheuta
polttoaineen vuotoja tai vahinkoja tai loukkaantumisia.
Kun laitetta kuljetetaan ajoneuvolla tai perävaunulla:
• Käytä kestäviä, riittävän leveitä ja pitkiä ramppeja.
• Lastaa laite moottori sammutettuna, sitä työntämällä,
käyttämällä riittävä määrä henkilöitä.
• Asemoi se siten, ettei siitä aiheudu vaaraa.
• lukitse se kunnolla kuljetusajoneuvoon köysiä tai ketjuja
käyttämällä, jotta se kaatumista voitaisiin estää.
8. VIANMÄÄRITTELY
Mitä tehdä, jos …
Ongelman syy

Korjaustoimenpide
1. Laite ei toimi.

TÄRKEÄÄ Käytä aina alkuperäisiä leikkuulaitteita,
joissa on taulukossa “Tekniset tiedot” annettu koodi.
Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi yllämainitut “Tekniset
tiedot” taulukossa annetut leikkuuvälineet saatetaan
ajan kuluessa vaihtaa toisiin, mutta leikkuuvälineet
pysyvät aina keskenään vaihtokelpoisina ja
käyttöturvallisuuden kannalta samanarvoisina.
6. VARASTOINTI

Moottorissa ei ole öljyä tai
bensiiniä

Tarkista öljyn ja bensiinin
taso.

Sytytystulpan ja
suodattimen kunto huono

Puhdista sytytystulppa ja
suodatin, joissa voi olla
likaa tai vaihda ne.

Bensiiniä ei ole tyhjennetty
laitteesta viimeisen kauden
lopussa.

Kelluke voi olla
jumissa. Kallista laitetta
kaasuttimen puolelle.

2. Laite pysähtyy usein
työstön aikana tai toimii epäsäännöllisellä tavalla

Kun laite on varastoitava:
1. Käynnistä moottori ulkoilmassa pitämällä sitä
minimikierroksilla pysähtymiseen saakka niin, että
kaikki kaasuttimessa oleva polttoaine kuluu.
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Vaikeat käyttöolosuhteet

Tarkista, että roottorin
säätö soveltuu nurmikon
kunnolle ja/tai säädä se
suuremmalle korkeudelle.

Piikkiroottorin
tukkeutuminen

Pysäytä moottori ja irrota
sytytystulpan kupu, käytä
suojakäsineitä ja puhdista
roottori ja ympäröivä alue.
Vähennä poistetun
materiaalin määrää
vähentäen roottorin
uppoutumissyvyyttä.

Keräyssäkin
tukkeutuminen

Tyhjennä säkki
säännöllisesti ennen kuin
se täyttyy kokonaan.

3. Alhainen ja epätyydyttävä suorituskyky
Piikkiroottorin terät ovat
kuluneet tai ne puuttuvat

Vaihda roottori
käyttämällä alkuperäistä
varaosaa pätevässä
huoltokeskuksessa.

Liian korkea ruoho

Ennen rei'ityskoneen
käyttöä leikkaa ruoho
sopivalle korkeudelle.

Maaperä liian märkä

Säädä roottori
korkeammalle tai suorita
työ kun maaperän kunto on
parempi.

4. Jos laite alkaa täristä oudosti
Vahingoittunut tai
löystyneitä osia

Pysäytä laite ja irrota
sulakkeen johto
Tarkista mahdolliset vauriot
Tarkista onko laitteessa
löystyneitä osia ja kiristä ne
Tarkistuta laite, suorita
osien vaihdot tai
korjaustoimenpiteet
erikoistuneessa
huoltokeskuksessa

Jos sinulla on kysymyksiä tai epäselvyyksiä, ota yhteyttä
asiakasneuvontaan tai lähimpään jälleenmyyjään.
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1.

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

2.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Aeratore-Scarificatore condotto a piedi
/ aeratura-scaricatura terreno
a) Tipo / Modello Base

SCV 404

b) Mese/Anno di costruzione
c) Matricola
d) Motore

3.

4.

E
L

a scoppio

É conforme alle specifiche delle direttive:
•

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

•

OND:
2000/14/EC, ANNEX V
D. Lgs. 262/2002, ANNEX V (Italy)
e) Ente Certificatore
/

•
•

EMCD: 2014/30/EU
RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU

A
X

E

Riferimento alle Norme armonizzate:
EN 13684:2018
EN 50581:2012

P
M

/
/

EN ISO 14982:2009

g) Livello di potenza sonora misurato
h) Livello di potenza sonora garantito
j) Potenza netta installata

n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

o) Castelfranco V.to, 02.12.2019

171516065_8

98,5
100
4,0

dB(A)
dB(A)
kW

ST. S.p.A.
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV)- Italia

CEO Stiga Group
Sean Robinson

Italia

FR (Traduction de la notice originale)

EN (Translation of the original instruction)

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

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 : Aérateur- Scarificateur /
aération/scarifiage terrain
a) Type / Modèle de Base
b) Mois / Année de construction
c) Série
d) Moteur: moteur essence
3. Est conforme aux prescriptions des
directives :
e) Organisme de certification
f) Examen CE du Type
4. Renvoi aux Normes harmonisées
g) Niveau de puissance sonore mesuré
h) Niveau de puissance sonore garanti
j) Puissance nette installée
n) Personne habilitée à établir le Dossier
Technique :
o) 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: Pedestrian controlled lawn
aerator-Scarifier / aerating / scarifying land
a) Type / Base Model
b) Month / Year of manufacture
c) Serial number
d) Engine: petrol
3. Conforms to directive specifications:
e) Certifying body
f) EC examination of Type
4. Reference to harmonised Standards
g) Sound power level measured
h) Sound power level guaranteed
j) Net power installed
n) Person authorised to create the Technical
Folder:
o) Place and Date

EG-Konformitätserklärung
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil
A)
1. Die Gesellschaft
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die
Maschine: Rasenlüfter-Vertikutierer / boden
lüften/vertikutieren
a) Typ / Basismodell
b) Monat / Baujahr
c) Seriennummer
d) Motor: Verbrennungsmotor
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien
entspricht:
e) Zertifizierungsstelle
f) EG-Baumusterprüfung
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen
g) Gemessener Schallleistungspegel
h) Garantierter Schallleistungspegel
j) Installierte Nettoleistung
n) Zur Verfassung der technischen Unterlagen
befugte Person:
o) Ort und Datum

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: :
Ventilator- Verticuleermachine / ventilatie en
verticulatie terrein
a) Type / Basismodel
b) Maand / Bouwjaar
c) Serienummer
d) Motor: benzinemotor
3. Voldoet aan de specificaties van de
richtlijnen:
e) Certificatie-instituut
f) EG-onderzoek van het Type
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen
g) Gemeten niveau van geluidsvermogen
h) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen
j) Netto geïnstalleerd vermogen
n) Bevoegd persoon voor het opstellen van het
Technisch Dossier
o) 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: Aireador-Escarificador /
aireación/escarificación terreno
a) Tipo / Modelo Base
b) Mes / Año de fabricación
c) Matrícula
d) Motor: motor de explosión
3. Cumple con las especificaciones de las
directivas:
e) Ente certificador
f) Examen CE del Tipo
4. Referencia a las Normas armonizadas
g) Nivel de potencia sonora medido
h) Nivel de potencia sonora garantizado
j) Potencia neta instalada
n) Persona autorizada a realizar el Manual
Técnico:
o) 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: Arejador-Escarificador /
arejamento/escarificação do terreno
a) Tipo / Modelo Base
b) Mês / Ano de fabrico
c) Matrícula
d) Motor: motor a explosão
3. É conforme às especificações das diretivas:
e) Órgão certificador
f) Exame CE do Tipo
4. Referência às Normas harmonizadas
g) Nível medido de potência sonora
h) Nível garantido de potência sonora
j) Potência líquida instalada
n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno
Técnico
o) Local e Data

EL (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών
χρήσης)

TR (Orijinal Talimatların Tercümesi)

MK (Превод на оригиналните упатства)

AT Uygunluk Beyanı
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A)
1. Şirket
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki
makinenin: Havalandırıcı-Kazıyıcı / toprağı
havalandırmak / kazımak
a) Tip / Standart model
b) Üretimin Ay / yıl
c) Sicil numarası
d) Motor: patlamalı motor
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun
olduğunu beyan etmektedir:
e) Sertifikalandıran kurum
f) ... Tipi CE incelemesi
4. Harmonize standartlara atıf
g) Ölçülen ses güç seviyesi
h) Garanti edilen ses güç seviyesi
j) Kurulu net güç
n) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:
o) 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: Раздувувач-Прибирач
/ проветрување/дупчење на теренот
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор: мотор со согорување
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:
д) тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
е) Акустички притисок
ж) измерено ниво на звучна моќност
з) Ниво на гарантирана звучна моќност
н) овластено лице за составување на
Техничката брошура
o) место и датум

EK-Δήλωση συμμόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτημα II,
μέρος A)
1. Η Εταιρία
2. Δηλώνει υπεύθυνα ότι η μηχανή: ΑεροτήςΑναμοχλευτήρας / αερισμός/τσουγκράνισμα
εδάφους
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθμός μητρώου
d) Κινητήρας: κινητήρας εσωτερικής ανάφλεξης
3. Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της
οδηγίας:
e) Οργανισμός πιστοποίησης
f) Εξέταση CE του Τύπου
4. Αναφορά στους Κανονισμούς εναρμόνισης
g) Στάθμη μέτρησης ακουστικής ισχύος
h) Στάθμη εγγυημένης ακουστικής ισχύος
j) Καθαρή εγκαταστημένη ισχύς
n) Εξουσιοδοτημένο άτομο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:
o) Τόπος και Χρόνος

versättning av bruksanvisning i original)

säkran om överensstämmelse
ndirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la)
etaget
säkrar på eget ansvar att maskinen
ftare-Kultivator /
/ Basmodell
ad / Tillverkningsår
enummer
or: förbränningsmotor
rensstämmer med föreskrifterna i
vet
gsorgan_ Anmält organ
ypgodkännande
erens till harmoniserade standarder
mätt ljudeffektnivå
anterad ljudeffektnivå
allerad nettoeffekt
toriserad person för upprättandet av den
ka dokumentationen:
och datum

řeklad původního návodu k používání)

E

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

SV (Översättning av bruksanvisning i original)

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning)

SL (Prevod izvirn

EF- Samsvarserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen: LufterKultivator / lufting/harving av jorden
a) Type / Modell
b) Måned / Byggeår
c) Serienummer
d) Motor: forbrenningsmotor
3. Oppfyller kravene i direktivene:
e) Sertifiseringsorgan
f) EF-typeprøving
4. Henvisning til harmoniserte standarder
g) Målt lydeffektnivå
h) Garantert lydeffektnivå
j) Installert nettoeffekt
n) Person som har fullmakt til å utferdige teknisk
dokumentasjon:
o) Sted og dato

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

EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen:
Plænelufter-Kultivator / luftning/kultivering af
jorden
a) Type / Model
b) Måned / Konstruktionsår
c) Serienummer
d) Motor: forbrændingsmotor
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne
ifølge direktiverne:
e) Certificeringsorgan
f) EF-typeafprøvning
4. Henvisning til harmoniserede standarder
g) Målt lydeffektniveau
h) Garanteret lydeffektniveau
j) Installeret nettoeffekt
n) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde
det tekniske dossier:
o) Sted og dato

ES izjava o skla
(Direktiva 2006/4
1. Družba
2. pod lastno od
Prezračevalnik t
prezračevanje/b
a) Tip / osnovni
b) Mesec /Leto i
c) Serijska števi
d) Motor: motor
3. Skladen je z d
e) Ustanova, ki i
f) ES pregled tip
4. Sklicevanje n
g) Izmerjen nivo
h) Zagotovljen n
j) Neto instaliran
n) Oseba, poobl
knjižice:
o) Kraj in datum

FI (Alkuperäisten ohjeiden käännös)

CS (Překlad původního návodu k používání)

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

RO (Traducerea

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A)
1. Yritys
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone:
Ilmastointikone-Niittokone / maan ilmaus/haraus
a) Tyyppi / Perusmalli
b) Kuukausi /Valmistusvuosi
c) Sarjanumero
d) Moottori : räjähdysmoottori
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien
asettamien vaatimusten kanssa:
e) Sertifiointiyritys
f) EY-tyyppitarkastus
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin
g) Mitattu äänitehotaso
h) Taattu äänitehotaso
j) Asennettu nettoteho
Ilmastointikone-Niittokone / maan ilmaus/haraus
n) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu
henkilö:
o) 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:
Provzdušňovač-Prořezávač / prořezávač
a) Typ / Základní model
b) Měsíc / Rok výroby
c) Výrobní číslo
d) Motor: spalovací motor
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:
e) Certifikační orgán
f) ES zkouška Typu
4. Odkazy na Harmonizované normy
g) Naměřená úroveň akustického výkonu
h) Zaručená úroveň akustického výkonu
j) Čistý instalovaný výkon
n) Osoba autorizovaná pro vytvoření
Technického spisu:
o) Místo a Datum

Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II,
część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna: Aerator-Skaryfikator /
aeracja/wertykulacja gleby
a) Typ / Model podstawowy
b) Miesiąc / Rok produkcji
c) Numer seryjny
d) Silnik: silnik o zapłonie iskrowym
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących
Dyrektyw:
e) Jednostka certyfikująca
f) Badanie typu WE
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
g) Zmierzony poziom mocy akustycznej
h) Gwarantowany poziom mocy akustycznej
j) Moc zainstalowana netto
n) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
o) Miejscowość i data

CE -Declaratie d
(Directiva Maşin
1. Societatea
2. Declară pe pr
Aerator pentru g
afânare/scarifica
a) Tip / Model de
b) Luna /Anul de
c) Număr de ser
d) Motor: motor
3. Este în confo
directivelor:
e) Organism de
f) Examinare CE
4. Referinţă la S
g) Nivel de pute
h) Nivel de pute
j) Putere netă in
n) Persoană aut
Tehnic
o) Locul şi Data

HU (Eredeti használati utasítás fordítása)

RU (Перевод оригинальных инструкций)

HR (Prijevod originalnih uputa)

SR (Prevod origin

EK-megfelelőségi nyilatkozata
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész)
1. Alulírott Vállalat
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti,
hogy az alábbi gép: Talajszellőztető-Talajlazító /
talajlevegőztetés/-szellőztetés
a) Típus / Alaptípus
b) Hónap / Gyártás éve
c) Gyártási szám
d) Motor: robbanómotor
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:
e) Tanúsító szerv
f) CE vizsgálat típusa
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra
g) Mért zajteljesítmény szint
h) Garantált zajteljesítmény szint
j) Nettó beépített teljesítmény
n) Műszaki Dosszié szerkesztésére
felhatalmazott személy:
o) 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: АэратоСкарификатор / аэрация /скарификация
почвы
a) Тип / Базовая модель
b) Месяц /Год изготовления
c) Паспорт
d) Двигатель: двигатель внутреннего
сгорания
3. Соответствует требованиям следующих
директив:
e) Сертифицирующий орган
f) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы
g) Измеренный уровень звуковой мощности
h) Гарантируемый уровень звуковой
мощности
j) Чистая установленная мощность
n) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:
o) 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: Prozračivač za travnjake-Prozračivač za
travnjake / prozračivanje/drljanje tla a) Vrsta /
Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Matični broj
d) Motor: motor s unutarnjim izgaranjem
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
e) Certifikacijsko tijelo
f) Tipsko ispitivanje EZ
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
g) Izmjerena razina zvučne snage
h) Zajamčena razina zvučne snage
j) Neto instalirana snaga
n) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
o) Mjesto i datum

EC deklaracija o
(Direktiva o maš
A)
1. Preduzeće
2. Daje izjavu po
mašina: Aerator
aeracija/prozrač
a) Tip / Osnovni
b) Mesec /Godin
c) Serijski broj
d) Motor: motor
3. u skladu s os
e) Sertifikacion
f) EC ispitivanje
4. Pozivanje na
g) Izmereni nivo
h) Garantovani n
j) Neto instalisa
n) Osoba ovlašć
brošure
o) Mesto i datum

SL (Prevod izvirnih navodil)

E
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P
M

A
X

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning)
EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen:
Plænelufter-Kultivator / luftning/kultivering af
jorden
a) Type / Model
b) Måned / Konstruktionsår
c) Serienummer
d) Motor: forbrændingsmotor
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne
ifølge direktiverne:
e) Certificeringsorgan
f) EF-typeafprøvning
4. Henvisning til harmoniserede standarder
g) Målt lydeffektniveau
h) Garanteret lydeffektniveau
j) Installeret nettoeffekt
n) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde
det tekniske dossier:
o) Sted og dato

NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning)

BS r.15
(Prijevod
originalnih uputa)
doc_base
- hh-sc-p_0

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie)

ES izjava o skladnosti
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A)
1. Družba
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj:
Prezračevalnik travne ruše-Rahljalnik /
prezračevanje/brazdanje zemlje
a) Tip / osnovni model
b) Mesec /Leto izdelave
c) Serijska številka
d) Motor: motor z notranjim izgorevanjem
3. Skladen je z določili direktiv :
e) Ustanova, ki izda potrdilo
f) ES pregled tipa
4. Sklicevanje na usklajene predpise
g) Izmerjen nivo zvočne moči
h) Zagotovljen nivo zvočne moči
j) Neto instalirana moč
n) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične
knjižice:
o) 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: Aerator- Prozračivač /
aeracija/prozračivanje zemljišta
a) Tip / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Serijski broj
d) Motor: motor s unutrašnjim izgaranjem
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:
e) Certifikaciono tijelo
f) EZ ispitivanje tipa
4. Pozivanje na usklađene norme
g) Izmjereni nivo zvučne snage
h) Garantovani nivo zvučne snage
j) Neto instalisana snaga
n) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:
o) 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:
Prevzdušňovač- Prerezávač / prevzdušňovanie /
klčovanie terénu
a) Typ / Základný model
b) Mesiac / Rok výroby
c) Výrobné číslo
d) Motor: spaľovací motor
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:
e) Certifikačný orgán
f) Skúška typu ES
4. Odkaz na Harmonizované normy
g) Nameraná úroveň akustického výkonu
h) Zaručená úroveň akustického výkonu
j) Čistý inštalovaný výkon
n) Osoba autorizovaná na vytvorenie
Technického spisu:
o) 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:
Aerator pentru gazon- Scarificator /
afânare/scarificare a terenului
a) Tip / Model de bază
b) Luna /Anul de fabricație
c) Număr de serie
d) Motor: motor cu combustie
3. Este în conformitate cu specificaţiile
directivelor:
e) Organism de certificare
f) Examinare CE de Tip
4. Referinţă la Standardele armonizate
g) Nivel de putere sonoră măsurat
h) Nivel de putere sonoră garantat
j) Putere netă instalată
n) Persoană autorizată să întocmească Dosarul
Tehnic
o) Locul şi Data

EB atitikties deklaracija
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A)
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys:
Aeratorius-Skarifikatorius / dirvos
aeravimas/skarifikavimas
a) Tipas / Bazinis Modelis
b) Mėnuo / Pagaminimo metai
c) Serijos numeris
d) Variklis: vidaus degimo variklis
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:
e) Sertifikavimo įstaiga
f) CE tipo tyrimas
4. Nuoroda į suderintas Normas
g) Išmatuotas garso galios lygis
h) Užtikrinamas garso galios lygis
j) Instaliuota naudingoji galia
n) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:
o) 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: Aerators-Skarifikators / zemes
aerācija/skarifikācija
a) Tips / Bāzes modelis
b) Mēnesis / Ražošanas gads
c) Sērijas numurs
d) Motors: iekšdedzes motors
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:
e) Sertifikācijas iestāde
f) CE tipveida pārbaude
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem
g) Izmērītais skaņas intensitātes līmenis
h) Garantētais skaņas intensitātes līmenis
j) Uzstādītā neto jauda
n) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja
tehnisko dokumentāciju:
o) Vieta un datums

rohlášení o shodě
nice o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
a II, část A)
lečnost
hlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj:
dušňovač-Prořezávač / prořezávač
/ Základní model
íc / Rok výroby
obní číslo
or: spalovací motor
e shodě s nařízeními směrnic:
ifikační orgán
kouška Typu
azy na Harmonizované normy
měřená úroveň akustického výkonu
učená úroveň akustického výkonu
ý instalovaný výkon
ba autorizovaná pro vytvoření
ckého spisu:
o a Datum

Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II,
część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna: Aerator-Skaryfikator /
aeracja/wertykulacja gleby
a) Typ / Model podstawowy
b) Miesiąc / Rok produkcji
c) Numer seryjny
d) Silnik: silnik o zapłonie iskrowym
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących
Dyrektyw:
e) Jednostka certyfikująca
f) Badanie typu WE
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
g) Zmierzony poziom mocy akustycznej
h) Gwarantowany poziom mocy akustycznej
j) Moc zainstalowana netto
n) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
o) Miejscowość i data

еревод оригинальных инструкций)

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: Prozračivač za travnjake-Prozračivač za
travnjake / prozračivanje/drljanje tla a) Vrsta /
Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Matični broj
d) Motor: motor s unutarnjim izgaranjem
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
e) Certifikacijsko tijelo
f) Tipsko ispitivanje EZ
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
g) Izmjerena razina zvučne snage
h) Zajamčena razina zvučne snage
j) Neto instalirana snaga
n) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
o) 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: Aerator-Prozračivač /
aeracija/prozračivanje zemljišta
a) Tip / Osnovni model
b) Mesec /Godina proizvodnje
c) Serijski broj
d) Motor: motor s unutrašnjim sagorevanjem
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:
e) Sertifikaciono telo
f) EC ispitivanje tipa:
4. Pozivanje na usklađene norme
g) Izmereni nivo zvučne snage
h) Garantovani nivo zvučne snage
j) Neto instalisana snaga
n) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke
brošure
o) 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: Почвен аератор-Скарификатор /
аериране / скарификация на почвата
а) Вид / Базисен модел
б) Месец / година на производство
в) Сериен номер
г) Мотор: мотор с вътрешно горене
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:
д) Сертифициращ орган
е) ЕО изследване на вида
4. Базирано на хармонизираните норми
ж) Ниво на измерена акустична мощност
и) Гарантирано ниво на акустична мощност
к) Нетна инсталирана мощност
р) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:
o) Място и дата

EÜ vastavusdeklaratsioon
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A)
1. Firma
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin: ÕhustajaKobestaja / maa õhustamine/freesimine
a) Tüüp / Põhimudel
b) Kuu aega / Tootmisaasta
c) Matrikkel
d) Mootor: Sisepõlemismootor
3. Vastab direktiivide nõuetele:
e) Kinnitav asutus
f) EÜ tüübihindamine
4. Viide ühtlustatud standarditele
g) Mõõdetud helivõimsuse tase
h) Garanteeritud helivõimsuse tase
j) Installeeritud netovõimsus
n) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:
o) Koht ja Kuupäev
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BS • Sadržaj i slike iz ovog korisničkog priručnika napravljeni su isključivo za ST. S.p.A. i zaštićeni su autorskim pravima – zabranjena je
svaka neovlaštena reprodukcija ili izmjena dokumenta, djelomično ili u potpunosti.
CS • Obsah a obrázky v tomto návodu k použití byly zpracovány jménem společnosti ST. S.p.A. a jsou chráněny autorským právem –
Reprodukce či nepovolené pozměňování tohoto dokumentu, a to i částečné, je zakázáno.
DA • Indhold og illustrationer i denne vejledning er blevet skabt på vegne af ST. S.p.A. og er beskyttet af ophavsret – Enhver gengivelse
eller ændring, også delvis, af dokumentet uden autorisation hertil er forbudt.
DE • Inhalt und Bilder dieser Bedienungsanleitung wurden im Namen von ST. S.p.A. erstellt und sind urheberrechtlich geschützt – Jede
nicht genehmigte Vervielfältigung oder Veränderung, auch auszugsweise, dieses Dokuments ist verboten.
EL • Το περιεχόμενο και οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης δημιουργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας ST. S.p.A. και
προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα – Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή τροποποίηση, έστω και μερική, του
εγγράφου χωρίς έγκριση.
EN • The content and images in this User Manual were produced expressly for ST. S.p.A. and are protected by copyright – any unauthorised reproduction or modification to the document, either partially or in full, is prohibited.
ES • El contenido y las imágenes del presente manual de uso han sido creados por ST. S.p.A. y están protegidos por los derechos de
autor – Se prohíbe toda reproducción o modificación, incluso parcial, no autorizada del documento.
ET • Käesoleva kasutusjuhendi sisu ja kujutised on toodetud konkreetselt ettevõttele ST. S.p.A. ja neile rakendub autorikaitseseadus –
dokumendi igasugune osaline või täielik ilma loata reprodutseerimine või muutmine on keelatud.
FI • Tämän käyttöoppaan sisältö ja kuvat on valmistettu ST. S.p.A. -yhtiön toimesta ja niitä suojaa tekijänoikeuslaki. – Asiakirjan kaikenlainen kopioiminen tai muuttaminen, osittainkin, on kielletty ilman erityistä lupaa.
FR • Le contenu et les images du présent manuel d'utilisation ont été réalisés pour le compte de ST. S.p.A. et sont protégés par un droit
d'auteur - Toute reproduction ou modification non autorisée, même partielle, du document, est interdite.
HR • Sadržaj i slike u ovom priručniku za uporabu izrađeni su za tvrtku ST. S.p.A. te su obuhvaćeni autorskim pravima – Zabranjuje se
neovlašteno umnožavanje ili prilagodba, djelomična ili u cijelosti, ovog dokumenta.
HU • Ennek a használati útmutatónak a tartalma és a benne szereplő képek kizárólag a ST. S.p.A. számára készültek és szerzői joggal
védettek – tilos a dokumentum bármely részének vagy egészének engedély nélküli sokszorosítása és módosítása.
LT • Šio naudotojo vadovo turinys ir paveikslėliai skirti tik „ST. S.p.A.“ ir yra saugomi autorių teisėmis – dokumentą atgaminti ar modifikuoti,
visiškai arba iš dalies, yra draudžiama.
LV • Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs un attēli ir veidoti tikai ST. S.p.A. un ir aizsargāti ar autortiesībām. Jebkāda dokumenta vai tā daļas
prettiesiska kopēšana vai pārveide ir stingri aizliegta.
MK • Содржината и сликите во Упатството за корисникот се подготвени исклучиво за ST. S.p.A. и се заштитени со авторски
права – забрането е секое делумно или целосно неовластено репродуцирање или измена на документот.
NL • De inhoud en de afbeeldingen van deze gebruikshandleiding werden gerealiseerd voor rekening van ST. S.p.A. en zijn beschermd
door het auteursrecht – Elke niet-geautoriseerde reproductie of wijziging, ook gedeeltelijke, van het document is verboden.
NO • Innholdet og bildene i denne brukerveiledningen er utført på oppdrag fra ST. S.p.A. og er beskyttet ved opphavsrett - Enhver gjengivelse eller endring, selv kun delvis, er forbudt.
PL • Treść oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi powstały na zlecenie spółki ST. S.p.A. i są chronione prawami autorskimi –
Zabrania się wszelkiego kopiowania bądź modyfikowania, także częściowego, niniejszego dokumentu bez uzyskania stosownej zgody.
PT • As imagens e os conteúdos contidos no presente Manual do Utilizador foram expressamente criados para uso exclusivo da ST.
S.p.A., encontrando-se protegidos por direitos de autor. Qualquer tipo de reprodução ou alteração, parcial ou integral, não autorizadas
deste Manual estão expressamente proibidas.
RO • Conţinutul şi imaginile din manualul de utilizare de faţă au fost realizate în numele ST. S.p.A. şi sunt protejate de drepturi de autor –
Este interzisă orice reproducere sau modificare chiar şi parţială neautorizată a documentului.
RU • Тесты и изображения, содержащиеся в настоящем руководстве, были созданы в интересах ST. S.p.A. и защищены
авторскими правами – Любое несанкционированное воспроизведение или изменение документа запрещено.
SK • Obsah a obrázky v tomto návode na používanie boli spracované menom spoločnosti ST. S.p.A. a sú chránené autorským právom –
Reprodukcie či nepovolené pozmeňovanie tohto dokumentu, a to aj čiastočné, je zakázané.
SL • Vsebine in slike v tem uporabniškem priročniku so izdelane za podjetje ST. S.p.A. in so zaščitene z avtorskimi pravicami – vsakršno
nepooblaščeno razmnoževanje ali spreminjanje dokumenta, v celoti ali delno, je prepovedano.
SR • Sadržaj i slike ovog priručnika za upotrebu su napravljeni u ime ST. S.p.A. i zaštićeni su autorskim pravima – Zabranjena je svaka
potpuna ili delimična reprodukcija ili izmena dokumenta bez odobrenja.
SV • Innehållet och bilderna i denna användarhandbok har framställts för ST. S.p.A. och skyddas av upphovsrätt – all form av reproduktion
eller ändring, även partiell, som inte auktoriserats är förbjuden.
TR • Bu Kullanıcı Kılavuzundaki içerik ve resimler açıkça ST. S.p.A. için üretilmiştir ve telif hakkı ile korunmaktadır – dokümanın izinsiz
olarak tamamen ya da kısmen herhangi bir şekilde çoğaltılması ya da değiştirilmesi yasaktır.
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