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IT Motozappatrice condotta a piedi - MANUALE DI ISTRUZIONI
ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

BG Мотокултиватор управляван от право положение

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА - ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно
настоящата книжка.

CS Ručně vedený motokultivátor - NÁVOD K POUŽITÍ

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

DE Handgeführte Motorhacke - GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

EL Σκαπτικό βενζίνης πεζού χειριστή - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ

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

EN Pedestrian-controlled Motor hoe - OPERATOR’S MANUAL
WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

ES Motoazada conducida de pie - MANUAL DE INSTRUCCIONES
ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

ET Kõndiva juhiga mullafrees - KASUTUSJUHEND

TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

HR Ručno upravljana motorna kopačica - PRIRUČNIK ZA UPORABU
POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

LT Pėsčio operatoriaus valdomas variklinis kultivatorius
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

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

LV Kājniekvadāms motorkaplis - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.

MK Моторен плуг - УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

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

PL Glebogryzarka prowadzona przez operatora pieszego
INSTRUKCJE OBSŁUGI

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

RO Motosapă cu conducător pedestru - MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ATENŢIE: înainte de a utiliza maşina, citiţi cu atenţie manualul de faţă.

RU Мотокультиватор с пешеходным управлением
РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто руководство
по зксплуатации.

SL Motorni prekopalnik za stoječega delavca - PRIROČNIK ZA UPORABO
POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.

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

TR Ayak kumandalı motorlu çapa makinesi - KULLANIM KILAVUZU
DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.

UA мотокультиватора - Посібник користувача

ПОПЕРЕДЖЕННЯ : Перед початком експлуатації уважно прочитайте даний посібник з

експлуатації.
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Úvod
Děkujeme vám za zakoupení našeho mini motokultivátoru.

Omezené rozměry, nízká hmotnost, multifunkčnost, vysoká účinnost rotačního obdělávání,
schopnost pracovat v horách, ve vodě, přejíždět předěly polí a kanálů, snadnost přepravy a

doručení z něj činí model motokultivátoru, který je mimořádně vhodný pro práce v horských a

kopcovitých oblastech, na vyprahlých i zavlažovaných polích, v ovocných sadech, zahradách,
sklenících s obloukovou střechou apod.

Upozornění! Věnujte mimořádnou pozornost níže uvedeným informacím:

Ještě před zahájením jakéhokoli úkonu si pozorně přečtěte tento návod k použití a údržbě a při práci
postupujte dle pokynů uvedených v návodu. Když budete pracovat v souladu s návodem, náš
motokultivátor bude pracovat bezpečně a spolehlivě, aniž by došlo k poškození zařízení a k ublížení
na vlastním zdraví. V případě postupu, který není ve shodě s tímto návodem, by mohlo dojít k
vážnému ublížení na zdraví a ke vzniku škod na zařízení.

Poznámka! V případě problémů se strojem nebo pochybností ohledně jeho činnosti se obraťte na
místního prodejce výrobce.
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Kapitola I Bezpečnostní pokyny
1. Instruktáž
a) Pozorně si přečtěte návod k použití. Seznamte se se správným způsobem činnosti stroje a
naučte se zastavit stroj a rychle vypnout ovládací prvky.
b) Je přísně zakázáno nechat děti, aby používaly stroj! Dospělí mohou používat stroj až po
pozorném přečtení návodu!
c) Ujistěte se, že se v pracovním prostoru nenachází žádná jiná osoba nebo věc, která představuje
potenciálním riziko pro bezpečnost, zejména děti a zvířata.
2. Příprava
a) Důkladně zkontrolujte pracovní prostor a odstraňte všechny cizí předměty.
b) Před nastartováním motoru přeřaďte páku do neutrálu.
c) Neuvádějte stroj do činnosti bez vhodného oděvu. Když je terén kluzký, nasaďte si protiskluzovou
obuv pro zlepšení vaší stability.
d) S palivem manipulujte opatrně, protože je vysoce zápalné! Věnujte pozornost níže uvedeným
pokynům:
1) Benzin skladujte ve vhodné nádobě.
2) Nikdy neplňte nádrž, když je motor ještě teplý.
3) Vždy věnujte pozornost plnění nádrže na otevřeném prostoru. Nikdy nezkoušejte
plnit nádrž v uzavřených prostorách.
4) Před nastartováním stroje utáhněte uzávěr nádrže a očistěte zbytky paliva.
5) Nikdy nezkoušejte provádět seřizování při zapnutém motoru!
6) Ohledně jakéhokoli úkonu nebo práce na stroji, jako je například příprava
a údržba, platí povinnost nasazení ochranných brýlí.
3. Činnost
a) Při startování motoru se řadicí páka musí nacházet v neutrálu. Nepřibližujte/neumisťujte ruce ani
chodila k otáčejícím se součástem nebo pod ně.
b) Při práci/přejíždění strojem přes cestu s dlažbou z kočičích hlav, chodník nebo silnici věnujte
pozornost stavu provozu z důvodu identifikace potenciálních rizik! Je přísně zakázáno přepravovat
osoby!
c) Když stroj narazí do cizího předmětu, okamžitě vypněte motor a důkladně zkontrolujte, zda
nedošlo k poškození motokultivátoru. Když je stroj poškozen, před opětovným zahájením pracovní
činnosti jej opravte.
d) Vždy věnujte pozornost podmínkám prostředí, abyste zabránili uklouznutí nebo pádu.
e) Když stroj neobvykle vibruje, okamžitě vypněte motor! Vyhledejte příčinu: poruchové vibrace
obvykle poukazují na výskyt poruchy.
f) Před odchodem z pracovního stanoviště za účelem opravy, seřízení, kontroly nebo odstranění
předmětů zaseknutých mezi noži vždy vypněte motor!
g) Když je stroj ponechán bez dozoru obsluhy, přijměte všechna potřebná preventivní opatření, jako
například vyřazení hnacího hřídele, spuštění příslušenství, přeřazení řadicí páky do neutrálu a
vypnutí motoru.
h) Před čištěním, opravou nebo kontrolou stroje musí operátor vypnout motor a ujistit se, že jsou
pohyblivé části zastavené.
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i) Emise motoru jsou škodlivé. Nepoužívejte stroj v uzavřených prostorách!
j) Nikdy neuvádějte motokultivátor do chodu bez vhodné ochranné výbavy, bez ochranného krytu
nebo jiných ochranných zařízení namontovaných v určené poloze!
k) Když je stroj v činnosti, udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od dětí nebo domácích zvířat.
l) Nepřetěžujte stroj nadměrnou hloubkou obdělávání nebo příliš vysokou rychlostí.
m) Nepoužívejte stroj vysokou rychlostí na kluzké cestě. Věnujte pozornost použití zpětného chodu!
n) Nedovolte, aby se někdo přiblížil ke stroji během jeho činnosti.
o) Je možné používat pouze výbavu a příslušenství (např. protizávaží) autorizované výrobcem.
p) Nikdy nepoužívejte motokultivátor při snížené viditelnosti nebo při nedostatečném osvětlení.
q) Při obdělávání tvrdého terénu dávejte pozor, protože by se mohlo stát, že se nože zaseknou v
terénu a vymrští stroj dopředu. V případě, že by k tomu došlo, pusťte řídítka a nesnažte se stroj
ovládat.
r) Nikdy nepoužívejte motokultivátor na terénu s výrazným sklonem.
s) Při přejíždění svažitého terénu dávejte při pojezdu nahoru nebo dolů pozor, aby nedošlo k
převrácení stroje.
4. Opravy, údržba a skladování
a) Stroj, jednotlivá zařízení i výbavu včetně akumulátoru udržujte v bezpečném stavu. Pokud je to
možné, před odstavením stroje odpojte akumulátor, aby se zabránilo jeho zamrznutí, a dle potřeby
jej částečně nabijte.
b) V určených intervalech zkontrolujte, zda jsou šrouby řezacích nástrojů, motoru a ostatních částí
řádně připevněné, aby zaručovaly bezpečnou činnost stroje.
c) Stroj skladujte na uzavřených místech, která se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od plamenů.
Před odstavením stroje nechte vychladnout motor.
d) Když motokultivátor zůstane déle odstavený, je důležité uschovat návod.
e) Neopravujte stroj, když nemáte k dispozici vhodné nástroje a návod pro demontáž, montáž a
opravu stroje.
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Kapitola II Výstražné štítky
V případě neuposlechnutí upozornění uvedených na výstražných štítcích hrozí vážné ublížení na
zdraví. Pozorně si přečtěte obsah návodu a bezpečnostní pokyny.
V případě odpadnutí nebo zhoršení čitelnosti štítků se obraťte na distributora za účelem jejich
výměny.

.

Příklad prohlášení o shodě se nachází na předposlední straně návodu.

Kapitola III Stručný úvod k motokultivátoru
(1) Hlavní technické parametry
Jmenovitý výkon
Jmenovitá rychlost
Startování
Hmotnost
Rozsah obdělávání
Hloubka obdělávání
Pracovní rychlost
Převodovka

Rychlost otáčení
vibrace:
levá rukojeť
pravá rukojeť

3.5 kW
3300 ot./min
Startování trhnutím
62,5 kg
85 cm
≥ 10 cm
0,1 m/s ~ 0,3 m/s

Ozubené převody v olejové lázni
120 ot./min
3,67 m/s2
4,53 m/s2
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(2) Název

Obrázek 1
1. Páka plynu
2. Páka vyřazení / Páka
ovládání spojky
3. Spojovací trubka řídítek
4. Benzinový motor

5. Pomocné kolo
6. Fréza
7. Hloubkové smykadlo
8. Převodová skříň

9. Šroub nastavení výšky
smykadla
10. Seřizovací šroub řídítek
11. Řadicí páka
12. Řídítka

Kapitola IV Činnost motokultivátoru
Dříve, než každý motokultivátor opustí výrobní závod, je podroben předběžnému záběhu. Obsluha
musí proto zkontrolovat všechny mechanismy stroje a před použitím je seřídit.
(1) Běžné kontroly
1. Zkontrolujte motorový olej
Upozornění! Motor je třeba naplnit 0,6 l motorového oleje. Když je hladina oleje nižší, při použití
motoru obsluhou dojde k jeho vážnému poškození.
Upozornění! Používejte čistý motorový olej vysoké kvality, určený pro čtyřtaktní motory. Použití
nečistého oleje nebo jakéhokoli jiného typu oleje sníží životnost motoru.
- Umístěte motor do vodorovné polohy.
- Odšroubujte tyčku na kontrolu hladiny oleje a očistěte ji otřením (viz obr. 3)
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- Zasuňte kontrolní tyčku do ústí pro plnění oleje (bez jejího uchycení o části hrdla se závitem).
- Vytáhněte kontrolní tyčku a zkontrolujte úroveň, do které se na ní dostal olej. Když se dosažená
hladina nachází ve vyznačeném rozmezí, vše je v pořádku.
- Motorový olej SAE15W – 40 je obecně použitelné mazivo a je vhodné pro nejběžnější teploty
prostředí (viz tab.1).
Množství oleje

Teplota

Doporučené množství

Doporučené mezní množství

Tabulka 1
2. Zkontrolujte olej v převodové skříni
- Umístěte motokultivátor na vodorovný povrch a odšroubujte tyčku na kontrolu hladiny oleje (viz
obr. 4).
- Obvykle musí být oleje 1,25 l. Když je hladina oleje nižší, přidejte olej až do dosažení určeného
množství.
- Doporučený typ oleje je SAE 15W – 40.

Upozornění! Stroj je dodáván bez motorového oleje v převodové skříni. Doplňte jej!
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3. Kontrola vzduchového filtru v olejové
lázni
Upozornění! Nezkoušejte startovat motor bez
vzduchového filtru nebo dojde k rychlejšímu
opotřebení motoru.
- Odšroubujte lopatky a sejměte víko filtru (viz
obrázek 4A).
- Doplňte olej až po vyznačenou úroveň (Typ
oleje: SAE 15W-40).
Figure 4A

(2) Seřízení motokultivátoru
1. Seřízení řídítek
Poznámka: Před nastavováním výšky řídítek umístěte stroj do
vodorovné polohy na rovném terénu, aby se zabránilo
náhodným pádům.
- Povolte seřizovací šroub řídítek a zvolte otvor,
který se nachází ve vhodné poloze. Seřiďte křížovou tyč řídítek
až do výšky pasu obsluhy, a poté otáčejte seřizovacím
šroubem za účelem jeho utažení (viz obr. 5).
2. Seřízení hloubky obrábění
- Seřiďte výšku hloubkového smykadla z důvodu změny
hloubky obrábění. Pro zvětšení hloubky spusťte páku níže; pro
omezení hloubky zvedněte páku výše (voz obr. 6).

3. Seřízení a použití spojky
Poznámka: Před použitím spojky snižte rychlost motoru.
- Zařazením a vyřazením spojky může obsluha řídit výkon
motoru.
- Když obsluha drží zatlačenou páku spojky, spojka je zařazena, přenáší výkon motoru na
motokultivátor a řezací nože se začnou otáčet (viz obr. 7).
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- Když obsluha uvolní páku spojky, dojde k vyřazení spojky, výkon motoru nebude přenášen na
motokultivátor a řezací nože se přestanou otáčet (viz obr. 8).
Poznámka: nevhodné seřízení lanka spojky ohrozí běžné použití celého výrobku.
- Nejprve zkontrolujte napnutí lanka spojky. Obvykle musí mít lanko vůli 4-8 mm; v případě, že to tak
není, povolte upevňovací šroub a seřiďte páku. Po ukončení seřizování utáhněte pojistnou matici.
- Dle potřeby může obsluha nastartovat motor z důvodu kontroly správného zařazení a vyřazení
spojky.
4. Seřízení napnutí řemenu
Upozornění! Pás musí být nastavený na jmenován servisním středisku
- Držte napnutou páku spojky a zvedněte napínací řemenici z důvodu napnutí řemenu. Vhodně
napnutý řemen se vyznačuje vyznačenou vzdáleností 60 až 65 mm (viz obr. 10).
- Když se napnutí řemenu nenachází v běžném rozmezí, je třeba jej seřídit. Nejprve povolte 4
montážní šrouby. Když je řemen příliš povolený, zatlačte motor dopředu, když je řemen příliš
napnutý, přemístěte motor dozadu, dokud se hodnota napnutí nevrátí do běžného rozsahu. Na
závěr utáhněte montážní šrouby motoru a montážní šrouby spojovací desky (viz obr. 11).

- Povolte šrouby ochranných krytů, držte napnutou páku spojky a seřiďte vzduchovou mezeru mezi
ochranným krytem řemene a řemenem v souladu s uvedenými obrázky.
5. Seřízení lanka plynu.
- Běžná rychlost volnoběhu: 1 800 ± 100 ot./min; vysoká rychlost: 3300 ± 50 ot./min Rychlost může
být seřízena s použitím otáčkoměru.
Způsob potvrzení a seřízení rychlosti
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1. Přetočte páku plynu na řídítkách do maximální nastavitelné polohy při chodu naprázdno a
zkontrolujte, zda má rychlost hodnotu 3300 ± 50 ot./min. Poté přetočte páku plynu do minimální
nastavitelné polohy a zkontrolujte, zda otáčkoměr ukazuje rychlost 1 800 ± 100 ot./min.
2. Když se hodnota zobrazená na otáčkoměru nenachází v uvedeném rozmezí, je třeba seřídit
benzinový motor.
Za účelem seřízení motoru je třeba:
Zkontrolovat, zda spojovací body lanka plynu nejsou volné nebo přerušené, a dle potřeby je znovu
utáhnout, aby se dostaly do původních poloh.
2) Přetočte páku plynu na řídítkách do maximální nastavitelné polohy při chodu naprázdno a poté
seřiďte rychlost seřizovacím šroubem, který přesune mechanismus plynu benzinového motoru do
vhodné polohy.
3) Po delší době provozu může uživatel prostřednictvím seřizovacího šroubu seřídit lanko plynu z
důvodu seřízení motoru.
7. Volba polohy řadicí páky
- Je možné zvolit jednu ze 3 poloh (čtyř v případě některých modelů) řadicí páky motokultivátoru.
- Způsob přeřazení rychlostního stupně:
1) Natočte páku plynu do krajní levé polohy (minimum).
2) Uvolněte páku spojky z důvodu vyřazení spojky.
3) Přesuňte řadicí páku do požadované polohy.
4) Držte napnutou páku spojky a motokultivátor bude pracovat se zařazeným rychlostním stupněm.
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8. Nastavení předního kola
1) Při jízdě na silnici seřiďte přední kolo motokultivátoru do stavu znázorněného na obr. 15.
2) Při použití motokultivátoru na poli nastavte přední kolo do stavu znázorněného na obr. 16.

Obrázek 15

Obrázek 16

Kapitola V Startování
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Postup při startování
Upozornění! Před startování motoru se řadicí páka musí nacházet v neutrálu. Páka spojky musí být
uvolněná.

2. Přemístěte páku sytiče do polohy ZAVŘENÝ.

3. Mírně přetočte páku plynu směrem k vysoké rychlosti.
Minimální

Maximální
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4. Přepněte vypínač motoru do polohy ZAP. (otevřený).

Mírně potáhněte za startovací lanko startéru, dokud nezaznamenáte odpor, a poté jej rázně a rychle
zatáhněte směrem ven.
Poznámka! Nikdy prudce neuvolňujte páku, protože se mohla prudce přesunout dozadu a
zasáhnout motor. Proto ji v případě, že ji chcete uvolnit, nechte, aby se pomalu vrátila ve směru
pružnosti startovacího lanka.
Rukojeť startovacího

5. Po ohřevu motoru pomalu zatlačte páku sytiče do polohy OTEVŘENÝ.

6. Prostřednictvím páky plynu (nebo páky škrticího ventilu) seřiďte rychlost motoru na potřebnou
úroveň.

Minimální

Maximální
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(2) Jak zastavit motor
- V nouzovém stavu může uživatel zastavit motor přímo přepnutím vypínače motoru do polohy VYP.
- V běžném stavu je postup zastavení následující:
1. Přesuňte páku plynu směrem do polohy odpovídající minimálním otáčkám.

Minimální

Maximální

2. Přepněte vypínač motoru do polohy VYP.

Kapitola VI Údržba benzinového motoru
Upozornění!
- Před každou údržbou zastavte motor.
- Aby se zabránilo náhodnému uvedení motoru do chodu, přepněte vypínač motoru do polohy VYP.
(zastaven) a odpojte kabeláž zapalovací svíčky.
- Kontrolu a údržbu motoru smí provádět výhradně autorizovaný distributor, s výjimkou případu, kdy
má samotný uživatel vlastní nářadí a materiály pro provedení kontroly a údržby a je schopen
provádět opravu a údržbu motoru.
Poznámka:
- Když chcete udržet motor v dobrém stavu, musíte jej podrobovat pravidelným kontrolám a
seřizováním. Běžná údržba zaručuje dlouhodobou životnost. V níže uvedené tabulce jsou popsány
požadované intervaly a položky údržby.
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Cyklus údržby
Měsíčně
Po uplynutí skutečného počtu
hodin provozu, pokud uplynou
v období kratším než měsíc
Položka
Kontrola
hladiny oleje
Motorový olej
Výměna oleje
Olej
Kontrola
převodového
hladiny oleje
ústrojí
(aplikovatelné
Výměna oleje
na některé
modely)
Kontrola
Vzduchový filtr
v olejové lázni
Vyčištění
Zapalovací
Kontrola a
svíčka
vyčištění
Lapač jisker
(volitelné
Vyčištění
příslušenství)
Palivová nádrž
Vyčištění
a palivový filtr
Vzduchový
Kontrola a
ventil
nastavení
Palivové
Kontrola
potrubí

Každodenní
použití

Po prvním měsíci
provozu/každých
20 hodin provozu

Každou
sezonu/každých
50 hodin
provozu

Každých 6
měsíců/každých
100 hodin
provozu

Ročně
nebo
každých
300 hodin
provozu

●
●

●

●
●

●

●
●（1）
●
●
●（2）
●（2）
Každé 2 roky (dle potřeby jej vyměňte)●(2)

Poznámka!
1. Při použití stroje v prašných podmínkách je třeba zkrátit intervaly údržby.
2. Uživatel nesmí sám demontovat motor, pokud není vybaven vhodnými nástroji a není schopen
prováděn strojní opravy.
Údržba některých položek musí být provedena autorizovaným distributorem.
Motorový olej

1. Výměna motorového oleje
Olej vypouštějte po ohřátí motoru, protože v
takovém případě bude tento úkon rychlejší a
umožní úplné vypuštění oleje.

Uzávěr
ád ž

Hladina
oleje

Šroub pro
vypouštění

1. Odšroubujte tyčku na kontrolu hladiny oleje a šroub pro vypouštění oleje z důvodu vypuštění
motorového oleje.
2. Zašroubujte zpět šroub pro vypouštění oleje a utáhněte jej.
3. Naplňte motor doporučeným motorovým olejem a zkontrolujte jeho hladinu.
4. Znovu zasuňte do motoru tyčku na kontrolu hladiny oleje.
Objem motorového oleje musí být 0,6 l.
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2. Údržba vzduchového filtru v olejové lázni
Znečištěný vzduchový filtr bude bránit přívodu
vzduchu do karburátoru. Aby se předešlo poruchám
karburátoru, musí být vzduchový filtr podrobován
pravidelné údržbě. Při použití stroje v prašných
podmínkách je třeba zkrátit intervaly údržby.
Upozornění! Nikdy nepoužívejte k čištění filtračních
prvků vzduchového filtru benzin nebo čisticí
prostředek s nízkým bodem vzplanutí, protože může
dojít k jeho zapálení.
Poznámka! Nikdy se nepokoušejte uvádět motor do
chodu bez vzduchového filtru, protože by to mohlo vést k rychlému opotřebení motoru. Udržujte
hladinu oleje na konstantní úrovni!
1. Odmontujte křídlovou matici a plášť vzduchového filtru a vyjměte filtrační prvek.
2. Očistěte filtrační prvek s použitím nehořlavého čisticího prostředku s vysokým bodem vzplanutí a
nechte jej vyschnout.
3. Doplňte olej až po vyznačenou úroveň (Typ oleje: SAE 15W-40).
4. Vraťte filtrační prvek i plášť vzduchového filtru na původní místo.
3. Údržba zapalovací svíčky
Poznámka! Nikdy nepoužívejte zapalovací svíčku s nesprávnou tepelnou hodnotou. Pro zajištění
běžné činnosti motoru musí mít zapalovací svíčka vhodnou vzduchovou mezeru, při které nebude
docházet k vytváření nánosů.
1. Pro demontáž zapalovací svíčky použijte speciální nástrčný klíč.
Speciální nástrčný klíč pro zapalovací
svíčky

Upozornění! Když právě došlo k zastavení motoru, výfuk bude ještě velmi teplý. Proto se zdržujte v
dostatečné vzdálenosti, abyste zabránili vzniku popálenin.
2. Zkontrolujte zapalovací svíčku. Pokud je zjevně opotřebená nebo má prasklou nebo poškozenou
izolaci, vyměňte ji, prosím, a v případě, že se na ní vyskytuje příliš mnoho uhlíkových nánosů,
očistěte ji drátěným kartáčem.
3. Spároměrem odměřte vzduchovou mezeru z důvodu ověření vzdálenosti elektrod; správná
hodnota by měla být od 0,70 do 0,80 mm.
4. Zkontrolujte, zda se podložka zapalovací svíčky nachází v dobrém stavu. Aby se zabránilo
poškození závitu, nejdříve zašroubujte zapalovací svíčku rukou.
5. Po zašroubování zapalovací svíčky na doraz použijte speciální nástrčný klíč pro její utažení i pro
utažení podložky, která se nachází pod ní.
Poznámka! Pokud je zapalovací svíčka nová, po těsném utažení podložky utáhněte svíčku ještě o
1/2 otáčky navíc.
Pokud je zapalovací svíčka použitá, po těsném utažení podložky utáhněte svíčku ještě o 1/8 - 1/4
otáčky navíc.
Zapalovací svíčka musí být utažena přiměřeně, aby nedocházelo k jejímu nadměrnému ohřevu a tím
i k poškození motoru.
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Upozornění!
Když právě došlo k zastavení motoru, výfuk bude ještě velmi teplý; neprovádějte zásahy na motoru
dříve, než dojde k jeho ochlazení.
Poznámka! Údržbu lapače jisker je třeba provést každých 100 hodin, aby byla zajištěna jeho
účinná činnost.
1) Odšroubujte dva šrouby o velikosti 4 mm z výfukového potrubí a sejměte jej.
2) Odšroubujte čtyři šrouby o velikosti 5 mm z ochranného krytu tlumiče výfuku a sejměte jej.
3) Odšroubujte šrouby o velikosti 4 mm z lapače jisker a sejměte jej z tlumiče výfuku.
Kartáčem odstraňte nánosy uhlíku z ochranné síťky lapače jisker.
Upozornění! Nikdy nepoužívejte motor bez vhodného lapače jisker v zalesněných oblastech.
Mohlo by to způsobit vznik požáru.
Poznámka! Na lapači jisker se nesmí nacházet praskliny nebo poškození. V případě jejich výskytu
vyměňte lapač jisker.
Stavěcí šroub škrticího
5. Seřízení volnoběhu karburátoru
1) Nastartujte motor, aby se ohřál na běžnou teplotu.
2) Za chodu motoru na volnoběhu seřiďte stavěcí šroub
škrticího ventilu z důvodu nastavení běžné rychlosti volnoběhu.
Běžná rychlost volnoběhu: 1800 ± 150 ot./min

Kapitola VII Údržba motokultivátoru
V důsledku opotřebení vznikajícího chodem, používáním spojky a změnami zátěže by mohlo dojít k
uvolnění šroubů. Součásti a komponenty by se mohly opotřebovat a způsobit pokles výkonu
benzinového motoru, vyšší spotřebu paliva a další poruchy, které by mohly ohrozit použití
motokultivátoru. Aby byly tyto nepříznivé podmínky omezeny na minimum, je potřebná přísně
dodržovaná a prováděná údržba motokultivátoru, aby byl udržován v dobrém technickém stavu a
aby měl delší životnost.
Záběh
1. Ohledně záběhu vycházejte, prosím, z informací uvedených v návodu k benzinovému motoru.
2. Motokultivátor, který je nový nebo po generální opravě, musí být nejdříve ponechán v činnosti
jednu hodinu bez zátěže, poté musí být uveden do provozu na dobu pěti hodin a následně musí být
vypuštěn všechen olej z klikové skříně benzinového motoru. Poté naplňte motor motorovým olejem
podle kroků 1 a 2, uvedených v kapitole II, a ponechte motor v záběhu po dobu dalších čtyř hodin.
Poté může být stroj používán pro zemědělské účely.
II Údržba motokultivátoru
1. Údržba vázaná na pracovní směny (před a po každé pracovní směně)
1) Proveďte zvukovou a vizuální kontrolu případných poruchových jevů, jako je neobvyklý hluk,
přehřívání, uvolněné šrouby apod.
2) Zkontrolujte, zda nedochází k únikům oleje z benzinového motoru a z převodové skříně.
3) Zkontrolujte, zda se hladiny oleje benzinového motoru a převodové skříně nacházejí v rozmezí
horní a spodní značky jejich indikátorů hladiny.
4) Včas odstraňte nečistoty, bahno, trávu a olejové skvrny ze stroje a z jeho příslušenství.
5) Uschovejte si záznamy o zemědělské činnosti.
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2. Údržba prvního stupně (každých 150 hodin provozu)
1) Proveďte každou položku údržby, která je určena pro provádění jednou za každou pracovní
směnu.
2) Vyčistěte převodovou skříň a vyměňte motorový olej.
3) Zkontrolujte, ověřte a seřiďte spojku, převodový systém a systém zpětného chodu.
3. Údržba druhého stupně (každých 800 hodin provozu)
1) Proveďte každou položku údržby, která je určena pro provádění každých 150 hodin provozu.
2) Zkontrolujte všechny ozubené převody a ložiska. Pokud je některý/é z nich příliš opotřeben/o,
vyměňte jej.
3) Když je některá z ostatních součástí a komponentů motokultivátoru, jako například nože nebo
šrouby, opotřebená, vyměňte ji.
4. Technické kontroly a opravy (po každých 1 500 - 2 000 hodinách provozu)
1) Nechte rozmontovat celý stroj u místního autorizovaného prodejce za účelem jeho vyčištění a
kontroly. Když je některá součást nebo komponent příliš opotřebená/ý, dle potřeby ji/jej vyměňte
nebo opravte.
2) Nechte provést kontrolu kotoučů spojky i samotné spojky odborníkům na opravu a údržbu.
5. Oprava a údržba benzinového motoru musí být prováděna v souladu s návodem.
III Tabulka údržby mini motokultivátoru (uvedený úkon údržby musí být proveden v
intervalu označeném symbolem √)
Údržba musí být provedena v autorizovaném servisním středisku.
Denně
Intervaly údržby
Úkon údržby

Kontrola a utažení
šroubů a matic
Kontrola a přidání
nového motorového
oleje
Čištění a výměna
motorového oleje
Kontrola úniků oleje
Očištění od nečistot,
trávy a olejových
skvrn
Vyřešení problémů
Seřízení provozních
součástí
Napnutí řemene
Ozubené převody a
ložiska

Každých 8
hodin provozu
při polovičním
zatížení

Po prvním
měsíci
provozu a
poté
každých 20
hodin
provozu

Po třetím
měsíci
provozu a
poté každých
150 hodin
provozu

(první)

(druhé)

(třetí a
následující)

√

Ročně
nebo
každých 1
000 hodin
provozu

√

√
√

√
√
√

√
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Každé dva
roky nebo
každých
2 000 hodin
provozu

IV Dlouhodobé uskladnění mini motokultivátoru
Když je třeba motokultivátor na delší dobu uskladnit, je třeba zajistit níže uvedená opatření na
ochranu před korozí a erozí.
1. Benzinový motor utěsněte a uskladněte v souladu s požadavky uvedenými v jeho návodu.
2. Odstraňte nečistoty a bláto z povrchu.
3. Vypusťte mazivo z převodové skříně a naplňte ji novým mazivem.
4. Na nelakované části povrchu z hliníkové slitiny aplikujte antikorozní olej.
5. Výrobek ponechte uskladněný na suchém a dobře větraném místě v uzavřeném prostoru.
6. Uskladněte nářadí, certifikát kvality a návod k použití, přiložený ke stroji.
Kapitola VIII Identifikace poruch
Když nelze nastartovat motor, zkontrolujte:
1. zda se vypínač motoru nachází v poloze ZAP.;
2. zda se ve stroji nachází dostatek maziva;
3. zda se palivový ventil nachází v poloze ZAP.;
4. zda se v palivové nádrži nachází benzin;
5. zda se palivo dostává do karburátoru; obsluha to může zkontrolovat povolením vypouštěcího
šroubu a přepnutím palivového ventilu do polohy ZAP.
Upozornění! Když dojde k úniku paliva, před kontrolou svíčky a startováním motoru jej důkladně
odstraňte a osušte, protože uniklé palivo a jeho výpary mohou způsobit požár.

Vypouštěcí
šroub

6. zda zapalovací svíčka vytváří jiskru.
a. Vytáhněte konektor zapalovací svíčky, očistěte svíčku a odšroubujte ji.
b. Nasaďte konektor na zapalovací svíčku.
c. Přiložte kovové tělo zapalovací svíčky k hlavě válce motoru. Mírně potáhněte startovací
lanko a zkontrolujte, zda dochází k vytváření jisker. Je-li tomu tak, namontujte zapalovací
svíčku zpět a nastartujte motor.
7. Když motor navzdory tomu nelze nastartovat, nechte jej opravit u autorizovaného prodejce.
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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: Motozappatrice condotta a piedi
zappare-dissodare terreno
a) Tipo / Modello Base

RC 685

b) Mese/Anno di costruzione
c) Matricola

E
L
P
M
A
X
E

d) Motore

3.

4.

a scoppio

É conforme alle specifiche delle direttive:
•

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

•
•

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

/
/

Riferimento alle Norme armonizzate:
EN 709:1997+A4:2009
EN IEC 63000:2018

EN ISO 14982:2009

j) Potenza netta installata

n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

o) Castelfranco V.to, 11.02.2021

171516137_6

3,5

kW

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

CEO Stiga Group
Sean Robinson

talia

FR (Traduction de la notice originale)
NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning)

EN (Translation of the original instruction)
SV (Översättning av bruksanvisning i original)

Déclaration CE de Conformité
EC Declaration of Conformity
EF- Samsvarserklæring
EG-försäkran
om
överensstämmelse
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie
(Machine
Directive
2006/42/EC, Annex II, part A)
(Maskindirektiv
2006/42/EF, Vedlegg II, del A)
(Maskindirektiv
2006/42//EG, bilaga II, de la)
A)
1. The Company
1. Firmaet
1. Företaget
1. La Société
2. Herby declares under its own responsibility
2. Erklærer
på egetsous
ansvar
at maskinen:
eget ansvar
att maskinen : Motor
2. Déclare
sa propre
responsabilité que la2. Försäkrar
that thepåmachine:
Pedestrian-controlled
Motordrevet
håndført
jordfres / à conducteur à pied / Förarledd
/ fräsaland
/uppluckra mark
machine
: Motobineuse
hoe/jordfräs
hoeing/tilling
fresing/beredning
av jordenterrain
a) Typ a)
/ Basmodell
défricher /retourner
Type / Base Model
a) Type a)
/ Modell
b)
Månad
/
Tillverkningsår
Type / Modèle de Base
b) Month / Year of manufacture
b) Måned
Byggeår
c) Serienummer
b) /Mois
/ Année de construction
c) Serial number
c) Serienummer
d) Motor:
förbränningsmotor
c) Série
d) Engine:
petrol
d) Motor:
3. Överensstämmer
föreskrifterna
i
d)forbrenningsmotor
Moteur: moteur essence
3. Conforms tomed
directive
specifications:
3. Oppfyller
kravene
i
direktivene:
direktivet
3. Est conforme aux prescriptions des
e) Certifying body
e) Sertifiseringsorgan
e)
Intygsorgan_
Anmält organ
directives :
f) EC examination
of Type
f) EF-typeprøving
f) EG typgodkännande
e) Organisme de certification
4. Reference to harmonised Standards
4. Henvisning til harmoniserte standarder
4. Referens till harmoniserade standarder
f) Examen CE du Type
g) Sound power level measured
g) Målt lydeffektnivå
g) Uppmätt ljudeffektnivå
4. Renvoi aux Normes harmonisées
h) Sound power level guaranteed
h) Garantert lydeffektnivå
h) Garanterad ljudeffektnivå
g) Niveau de puissance sonore mesuré
j) Net power installed
j) Installert nettoeffekt
j) Installerad nettoeffekt
h) Niveau de puissance sonore garanti
n) Person authorised to create the Technical
n) Person som har fullmakt til å utferdige teknisk
n) Auktoriserad person för upprättandet av den
j) Puissance nette installée
Folder:
dokumentasjon:
tekniska dokumentationen:
n) Personne habilitée à établir le Dossier
o) Place and Date
o) Sted og dato
o) Ort och datum
Technique :
o) Lieu et Date

NL (Vertaling
van de oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing)CS (Překlad
ES (Traducción
delnávodu
Manualk Original)
FI (Alkuperäisten
ohjeiden
käännös)
původního
používání)

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)
DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning)

EG-Konformitätserklärung
EF-overensstemmelseserklæring
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil
(Maskindirektiv
2006/42/EF, bilag II, del A)
A)
1. Firmaet
1. Die Gesellschaft
2. Erklærer
på auf
eget
ansvar,
at maskinen:dass die
2. Erklärt
eigene
Verantwortung,
Motorfræser
betjent
af gåendeMotorhacke
personer / / boden
Maschine:
Handgeführte
løsning/opgravning
hacken/pflügen af jorden
a) Type
/
Model
a) Typ / Basismodell
b) Måned
/
Konstruktionsår
b) Monat / Baujahr
c) Serienummer
c) Seriennummer
d) Motor:
forbrændingsmotor
d) Motor:
Verbrennungsmotor
3. Er 3.
i overensstemmelse
specifikationerne
Den Anforderungenmed
der folgenden
Richtlinien
ifølgeentspricht:
direktiverne:
e) Certificeringsorgan
e) Zertifizierungsstelle
f) EF-typeafprøvning
f) EG-Baumusterprüfung
4. Henvisning til harmoniserede standarder
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen
g) Målt lydeffektniveau
g) Gemessener Schallleistungspegel
h) Garanteret lydeffektniveau
h) Garantierter Schallleistungspegel
j) Installeret nettoeffekt
j) Installierte Nettoleistung
n) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde
n) Zur Verfassung der technischen Unterlagen
det tekniske dossier:
befugte Person:
o) Sted og dato
o) Ort und Datum

PT (Traduçãoinstrukcji
do manual
original)
oryginalnej)
PL (Tłumaczenie

SL (Prevod izvirnih navodil)

BS (Prijevod originalnih uputa)

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:
Motorni prekopalnik za stoječega delavca /
prekopavati / orati zemljo
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: Motokultivator na guranje /
kopanje/uzoravanje 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:
Ručne vedený motorový rotavátorr / kyprenie /
prerezávanie 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)

EG-verklaring van overeenstemming
Declaración
de Conformidad CE
Declaração
CE deWE
Conformidade
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ES – Prohlášení
o shodě
Deklaracja
zgodności
(Richtlijn
Machines 2006/42/CE,
Bijlage II, deel A)
(Directiva
Máquinas
2006/42/CE,
Anexo II, parte (Dyrektywa
(Diretiva
de Máquinas
2006/42/CE,Załącznik
Anexo II,II,
(Konedirektiivi
2006/42/EY,
Liite II, osa A)
(Směrnice
o Strojních
zařízeních
2006/42/ES,
maszynowa
2006/42/WE,
1. Yritys1. Het bedrijf
PřílohaA)II, část A)
częśćparte
A) A)
2. Verklaart
zijn eigen
1. La Empresa
1. A Empresa
2. Vakuuttaa
omallaonder
vastuullaan,
että kone:
1. Společnost
1. Spółka
dat de/ machine:
Lopend 2. Prohlašuje
2. Declara
su odpovědnost,
propia responsabilidad
2. Declarana
sob
a própria
responsabilidade
Kävellenverantwoordelijkheid
ohjattava puutarhajyrsin
maan
na bajo
vlastní
že stroj: que la 2. Oświadcza
własną
odpowiedzialność,
żeque a
bediende
motorhakfrees / terrein rooien /
Motoazada conducida
máquina:
Motoenxadaprowadzona
para operador
apeado /
kuokkiminen
/ kääntäminen
Ručněmáquina:
vedený motokultivátor
/ kypřeníde/ pie /
maszyna:
Glebozgryzarka
przez
ontginnen
zapar/roturar
cavar/arrotear
a) Tyyppi
/ Perusmalli
prořezávání
terénu terreno
operatora
pieszegoterreno
/ przekopywanie /
a) Type
/ Basismodel
Tipo / Modelo
a) Tipo / Modelo
Base gleby
b) Kuukausi
/Valmistusvuosi
a) Typ a)
/ Základní
modelBase
rozdrabnianie
i spulchnianie
b) Maand / Bouwjaar
b) Mes
de fabricación
b)/Mês
/ Ano
de fabrico
c) Sarjanumero
b) Měsíc
/ Rok/ Año
výroby
a) Typ
Model
podstawowy
c) Serienummer
c) Matrícula
c) Matrícula
d) Moottori
: räjähdysmoottori
c) Výrobní
číslo
b) Miesiąc
/ Rok produkcji
d) Motor: accu seuraavien direktiivien
d) Motor:
motor
de explosión
d) Motor:
motor a explosão
3. On yhdenmukainen
d) Motor:
spalovací
motor
c) Numer
seryjny
3. Voldoet
aan dekanssa:
specificaties van de
3. shodě
Cumple
las especificaciones
de las
3. É conforme
às especificações
asettamien
vaatimusten
3. Je ve
s con
nařízeními
směrnic:
d) Silnik:
silnik o zapłonie
iskrowym das diretivas:
richtlijnen:
directivas:
e) Órgão
certificador
e) Sertifiointiyritys
e) Certifikační
orgán
3. Spełnia
podstawowe
wymogi następujących
e) Certificatie-instituut
e) Ente certificador
f) Exame CE do Tipo
f) EY-tyyppitarkastus
f) ES zkouška
Typu
Dyrektyw:
f) EG-onderzoek
van het
Type
f) Examen
CE del Tipo normy
4. Referência
às Normas harmonizadas
4. Viittaus
harmonisoituihin
standardeihin
4. Odkazy
na Harmonizované
e) Jednostka
certyfikująca
4. Verwijzing
naar de Geharmoniseerde normeng) Naměřená
4. Referencia
las Normas armonizadas
g) Nível
medido
g) Mitattu
äänitehotaso
úroveňa akustického
výkonu
f) Badanie
typu
WE de potência sonora
g)äänitehotaso
Gemeten niveau van geluidsvermogen
g) Nivel
de potencia
sonoravýkonu
medido
h) Nível garantido
potência sonora
h) Taattu
h) Zaručená
úroveň
akustického
4. Odniesienie
do Normdezharmonizowanych
h) Gegarandeerd
Nivel de potencia
j) Potência
líquidamocy
instalada
j) Asennettu
nettoteho niveau van geluidsvermogen j) Čistýh)instalovaný
výkon sonora garantizado
g) Zmierzony
poziom
akustycznej
j) Netto
geïnstalleerd
vermogen
j) Potencia
neta instalada
n) Pessoa autorizada
elaborar
o Caderno
n) Teknisten
asiakirjojen
laatimiseen
valtuutettu
n) Osoba
autorizovaná
pro vytvoření
h) Gwarantowany
poziom amocy
akustycznej
n) Persona
autorizada a realizar el Manual
Técnico
henkilö:n) Bevoegd persoon voor het opstellen van het Technického
spisu:
j) Moc
zainstalowana netto
Technisch
Dossier
Técnico:
o) Local
e Data
o) Paikka
ja päivämäärä
o) Místo
a Datum
n) Osoba
upoważniona
do zredagowania
o) Plaats en Datum
o) Lugar y Fecha
Dokumentacji technicznej:
o) Miejscowość i data

CE -Declaratie de Conformitate
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A)
1. Societatea
2. Declară pe propria răspundere că maşina:
Motosapă cu conducător pedestru / a prăşi/a ara
terenul
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: Pėsčio
operatoriaus valdomas variklinis kultivatorius /
dirvos kutivavimas/suarimas
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: Kājniekvadāms motorkaplis / zemes
kaplēšana/aršana
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

EL használati
(Μετάφραση
του πρωτοτύπου
Talimatlarınинструкций)
Tercümesi)
TR (Orijinal
HU (Eredeti
utasítás
fordítása) των οδηγιών
оригинальных
RU (Перевод
χρήσης)
AT Uygunluk
Beyanı нормам ЕС
EK-megfelelőségi nyilatkozata
Декларация
соответствия
(2006/42/CE
Makine
Direktifi,
Ek II, bölüm A)
EK-Δήλωση
συμμόρφωσης
(2006/42/EK
gépirányelv,
II. melléklet "A" rész)
(Директива о машинном оборудовании
1. Şirket
(Οδηγία
Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτημα II, 2006/42/ЕС,
1. Alulírott
Vállalat
Приложение II, часть A)
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki
μέρος A) teljes tudatában kijelenti,
2. Felelősségének
1. Предприятие
makinenin:
Ayak
kumandalı
motorlu
çapa
Η Εταιρία
hogy az1.alábbi
gép: Gyalogvezetésű kultivátor /
2. Заявляет под собственную
makinesi / toprağı
çapalamak / sürmek
2. Δηλώνει υπεύθυνα ότι η μηχανή: Σκαπτικό ответственность,
talajkapálás/-forgatás
что машина:
a) Tip / Standart
model
a) Típusβενζίνης
/ Alaptípus
с пешеходным
πεζού χειριστή / σκάλισμα/εκχέρσωσηМотокультиватор
b) Üretimin
Ay / yıl /вспашка почвы
b) Hónap
/ Gyártás éve
управлением
/ рыхление
εδάφους
Sicil numarası
c) Gyártási
szám / Βασικό Μοντέλο
a) Типc)
/ Базовая
модель
a) Τύπος
d) Motor:
patlamalı motor
d) Motor:
b) Месяц
/Год изготовления
b)robbanómotor
Μήνας / Έτος κατασκευής
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun
3. Megfelel
az alábbi
irányelvek előírásainak:
c) Паспорт
c) Αριθμός
μητρώου
olduğunuдвигатель
beyan etmektedir:
e) Tanúsító
szerv
внутреннего
d) Κινητήρας:
κινητήρας εσωτερικής ανάφλεξηςd) Двигатель:
e) Sertifikalandıran kurum
f) CE vizsgálat
típusa
сгорания
3. Συμμορφώνεται
με τις προδιαγραφές της
f) ... Tipi CE incelemesi
4. Hivatkozás
a harmonizált szabványokra
3. Соответствует
требованиям следующих
οδηγίας:
4. Harmonize standartlara atıf
g) Mért zajteljesítmény
szint
директив:
e) Οργανισμός πιστοποίησης
g) Ölçülen ses güçорган
seviyesi
h) Garantált
zajteljesítmény
szint
e) Сертифицирующий
f) Εξέταση
CE του Τύπου
h) Garanti
ses güç
seviyesi
j) Nettó 4.
beépített
teljesítmény
ЕСedilen
типового
образца
Αναφορά
στους Κανονισμούς εναρμόνισης f) Испытание
j) Kurulu
net güç
n) Műszaki
Dosszié
szerkesztésére
4. Ссылки
на гармонизированные
нормы
g) Στάθμη
μέτρησης
ακουστικής ισχύος
n) Teknik Dosyayı
yetkili kişi:
felhatalmazott
személy:
g) Измеренный
уровеньoluşturmaya
звуковой мощности
h) Στάθμη
εγγυημένης ακουστικής ισχύος
o) Yer ve Tarihуровень звуковой
o) Helyej)és
ideje εγκαταστημένη ισχύς
h) Гарантируемый
Καθαρή
n) Εξουσιοδοτημένο άτομο για την κατάρτιση мощности
j) Чистая установленная мощность
του Τεχνικού Φυλλαδίου:
оператора
o) Τόπος και Χρόνος
n) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:
o) Место и дата

на оригиналните
упатства)
MK (Превод
originalnih
uputa)
HR (Prijevod

SR (Prevod originalnih uputstvaI)

BG (Превод на оригиналните инструкции)

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge)

Декларација
за усогласеност со ЕУ
EK Izjava
o sukladnosti
(Директива
за машини
2006/42/CE,
Анекс
(Direktiva
2006/42/EZ
o strojevima,
dodatak
II, II,
дел A)
dio A)
1.
Компанијата
1. Tvrtka:
2.
изјавува
со
целосна
лична
одговорност
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
следната
машина:
Моторен
плуг /
stroj:дека
Ručno
upravljana
motorna
kopačica/
прекопување/раздвојување
на теренот
kopanje/obrađivanje
tla
а) Тип
/ основен
модел
a) Vrsta
/ Osnovni
model
б) Месец
/ Година
на производство
b) Mjesec
/ Godina
proizvodnje
в) етикета
c) Matični
broj
г) мотор:
мотор
со согорување
d) Motor:
motor
s unutarnjim
izgaranjem
3. Усогласено
со спецификациите
според
3. sukladan
s temeljnim
zahtjevima direktiva:
директивите:tijelo
e) Certifikacijsko
д) тело
за сертификација
f) Tipsko
ispitivanje
EZ
ѓ) тест СЕ за
4. Primijenjene
suтипот
slijedeće harmonizirane
4. Референци за усогласени нормативи
norme:
е) Акустички
g) Izmjerena
razinaпритисок
zvučne snage
ж) измерено
ниво
на звучна
h) Zajamčena
razina
zvučne
snageмоќност
и) instalirana
вибрации на
рацете
j) Neto
snaga
н) овластено
за составување
на
n) Osoba
ovlaštenaлице
za pravljenje
Tehničke
Техничката брошура
datoteke:
o) место
и датум
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: Motokultivator na guranje/
kopanje/uzoravanje 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
i) Širina košenja.....................
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: Мотокултиватор управляван от
право положение / копаене / оран 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: Kõndiva
juhiga mullafrees / maa kobestamine/kündmine
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

ättning av bruksanvisning i original)

ran om överensstämmelse
ektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la)
et
ar på eget ansvar att maskinen :
jordfräs / fräsa /uppluckra mark
asmodell
Tillverkningsår
mmer
örbränningsmotor
sstämmer med föreskrifterna i

rgan_ Anmält organ
odkännande
s till harmoniserade standarder
t ljudeffektnivå
rad ljudeffektnivå
ad nettoeffekt
serad person för upprättandet av den
okumentationen:
datum

EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen:
Motorfræser betjent af gående personer /
løsning/opgravning 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

E

ad původního návodu k používání)

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

ášení o shodě
o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
část A)
ost
uje na vlastní odpovědnost, že stroj:
dený motokultivátor / kypření /
ní terénu
kladní model
Rok výroby
číslo
spalovací motor
hodě s nařízeními směrnic:
ační orgán
ška Typu
na Harmonizované normy
ná úroveň akustického výkonu
ná úroveň akustického výkonu
stalovaný výkon
autorizovaná pro vytvoření
ho spisu:
Datum

Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II,
część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna: Glebozgryzarka prowadzona przez
operatora pieszego / przekopywanie /
rozdrabnianie i spulchnianie 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

од оригинальных инструкций)

ия соответствия нормам ЕС
ва о машинном оборудовании
С, Приложение II, часть A)
иятие
ет под собственную
нность, что машина:
тиватор с пешеходным
ием / рыхление /вспашка почвы
азовая модель
Год изготовления
т
ель: двигатель внутреннего

тствует требованиям следующих

фицирующий орган
ние ЕС типового образца
на гармонизированные нормы
нный уровень звуковой мощности
ируемый уровень звуковой
и
установленная мощность
а
полномоченное на подготовку
ой документации:
и дата

P
M

A
X

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning)

SL (Prevod izvirnih navodil)

ES izjava o skladnosti
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A)
1. Družba
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj:
Motorni prekopalnik za stoječega delavca /
prekopavati / orati zemljo
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

E
L

BS (Prijevod originalnih uputa)

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie)

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: Motokultivator na guranje /
kopanje/uzoravanje 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:
Ručne vedený motorový rotavátorr / kyprenie /
prerezávanie 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
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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:
Motosapă cu conducător pedestru / a prăşi/a ara
terenul
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: Pėsčio
operatoriaus valdomas variklinis kultivatorius /
dirvos kutivavimas/suarimas
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: Kājniekvadāms motorkaplis / zemes
kaplēšana/aršana
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

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: Ručno upravljana motorna kopačica/
kopanje/obrađivanje 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: Motokultivator na guranje/
kopanje/uzoravanje 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
i) Širina košenja.....................
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: Мотокултиватор управляван от
право положение / копаене / оран 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: Kõndiva
juhiga mullafrees / maa kobestamine/kündmine
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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