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Tosaerba elettrico con conducente a piedi - MANUALE DI ISTRUZIONI 

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

Електрическа косачка с изправен водач - УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА 

ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка. 

Električna kosilica na guranje - UPUTSTVO ZA UPOTREBU 

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

Elektrická sekačka se stojící obsluhou - NÁVOD K POUŽITÍ 

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

Elektrisk plæneklipper betjent af gående personer - BRUGSANVISNING 

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

Handgeführter elektrisch betriebener Rasenmäher - GEBRAUCHSANWEISUNG 

ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen. 

Ηλεκτρική χλοοκοπτική μηχανή με όρθιο χειριστή  - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ 

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

Pedestrian-controlled walk-behind electrically powered lawn mower - OPERATOR’S MANUAL 

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

Cortadora de pasto eléctrica con operador de pie - MANUAL DE INSTRUCCIONES 

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

Seisva juhiga elektriline muruniitja  - KASUTUSJUHEND 

TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit. 

Kävellen ohjattava sähkökäyttöinen ruohonleikkuri - KÄYTTÖOHJEET 

VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä. 

Tondeuse à gazon fonctionnant sur le réseau et à conducteur à pied - MANUEL D’UTILISATION 

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

Električna ručno upravljana kosilica trave - PRIRUČNIK ZA UPORABO 

POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik. 

Gyalogvezetésű elektromos fűnyírógép - HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

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

Pėsčio operatoriaus valdoma elektrinė vejapjovė - NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 

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

No elektrotīkla darbināma no aizmugures ejot vadāma zāliena pļaujmašīna - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju. 

Тревокосачка на струја со оператор на нозе - УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА 

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

Lopend bediende elektrische grasmaaier - GEBRUIKERSHANDLEIDING 

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

Håndført elektrisk drevet gressklipper - INSTRUKSJONSBOK 

ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen. 

Kosiarka elektryczna prowadzona przez operatora pieszego - INSTRUKCJE OBSŁUGI 

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

Corta-relvas elétrico para operador apeado - MANUAL DE INSTRUÇÕES 

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

Maşină electrică de tuns iarba cu conducător pedestru - MANUAL DE INSTRUCŢIUNI 

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

Газонокосарка електрична - ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА 

УВАГА: перш ніж користуватися газонокосаркою електричною, уважно прочитайте цей посібник з експлуатації. 

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

Električna kosilnica za stoječega delavca - PRIROČNIK ZA UPORABO 

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

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

Eldriven förarledd gräsklippare - BRUKSANVISNING 

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

Arkadan ayak kumandalı elektrikli çim biçme makinesi - KULLANIM KILAVUZU 

DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun. 
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�1� ТЕХНІЧНІ ДАНІ Combi 34E Combi 40E Combi 44E 

�2� Номінальна потужність * kW 1,4 1,6 1,8 

�3� 
Максимальна швидкість роботи 

двигуна * 
min-1

 
3200  100 ÷ 

3300  100 
3500  100 3300  100 

�4� Вага газонокосарки електричної * kg 11 ÷ 13 13 ÷ 15 13 ÷ 16 

�5� 
Напруга і частота 

живлення V / Hz 230 ÷ 240 / 50 230 ÷ 240 / 50 230 ÷ 240 / 50 

�6� Ширина косіння cm 34 38 42 

�7� 

�8� 

Рівень звукового тиску 

Похибка вимірювань 
dB(A) 

dB(A) 

78.6 

1,65 

81.5 

1,4 

83 

0,4 

�9� 

�8� 

Гарантійний рівень звукового 
тиску 

Похибка вимірювань 

dB(A) 

dB(A) 

91 

1,07 

92 

1.53 

95 

0,2 

�10� 
Гарантований рівень звукової 

потужності 
dB(A) 92 94 96 

�11� 

�8� 

Рівень вібрації 

Похибка вимірювань 

m/s2 

m/s2
 

3.51 

1,81 

1.87 

0,6 

1,29 

0,5 

 
�12� 

Розміри: 

- довжина 

- ширина 

- висота 

 
mm 

1300 

400 

970 

1300 

460 

1070 

1300 

480 

1080 

�13� Код ріжучого приладдя 
 

181004157/0 181004154/0 181004155/0 

�14� Aксесуари 
 

- - - 

�15� Комплект "Мульчування" 
 

  

 

* Точне значення див. На ідентифікаційному ярлику газонокосарки електричної 
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 УВАГА: ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ГАЗОНОКОСАРКОЮ ЕЛЕТРИЧНОЮ, 
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. 
Зберегти для майбутнього використання. 

3) Перед роботою проведіть загальний огляд 

газонокосарки електричної, зокрема: 

- перевірте зовнішній вигляд ріжучих аксесуарів і 

упевніться, що гвинти і ріжучий вузол не зношений і 

не пошкоджений. Замініть пошкоджені або 

   A) НАВЧАННЯ  
 

1) УВАГА! Перед використанням газонокосарки 

електричної уважно прочитайте вказівки. Ознайомтеся з 

пристроями управління та належним використанням 

газонокосарки електричної. Навчіться швидко зупиняти 

двигун. Недотримання запобіжних заходів і 

рекомендацій може призвести до електричних ударів, 

пожеж і / або нанесення серйозного збитку. Зберігайте 

всі описи запобіжних заходів і вказівок для виконання в 

майбутньому. 

2) Ні в якому разі не дозволяйте користуватися 

газонокосаркою електричною дітям або особам, 

недостатньо добре знайомими з правилами поводження 

з нею. Місцеві законодавчі акти можуть встановлювати 

мінімальний вік користувача. 

3) Ця газонокосарка електрична може використовуватися 

дітьми 8 років і старше, а також людьми з обмеженими 

фізичними та розумовими здібностями, з порушеною 

чутливістю, що не володіють досвідом і знаннями, якщо 

їх діями керує інша особа або якщо їм пояснили, як 

користуватися газонокосаркою електричною, і вони 

розуміють можливу небезпеку. Діти не повинні грати з 

газонокосаркою електричною. Чищення і планове 

обслуговування не повинні виконуватися дітьми без 

нагляду. 

4) Ні в якому разі не використовуйте газонокосарку 

електричну, якщо на ділянці є люди, особливо діти, або 

тварини. 

5) Ніколи не користуйтеся газонокосаркою електричною, 

якщо користувач втомився, погано себе почуває або 

знаходиться під впливом ліків, наркотиків, алкоголю або 

речовин, що знижують швидкість рефлексів і увагу. 

6) Пам'ятайте, що оператор або користувач несе 

відповідальність за нещасні випадки або шкоду, завдану 

іншим особам або їх майну. Користувач несе 

відповідальність за оцінку потенційних ризиків на 

ділянці, на якому він працює, крім того, він повинен вжити 

всіх заходів обережності, щоб забезпечити свою безпеку 

і безпеку оточуючих, особливо на схилах, нерівних, 

слизьких або нестійкій поверхні. 

7) Якщо ви маєте намір передати або позичити 

газонокосарку електричну іншим особам, упевніться, що 

вони ознайомилися з вказівками по експлуатації, 

викладеними в цьому посібнику. 

 

   B)  ПІДГОТОВЧІ ОПЕРАЦІЇ  
 

1) Під час роботи на газонокосарці електричній завжди 

надягайте міцне робоче взуття на нековзній підошві і 

довгі штани. Не заводьте газонокосарку електричну 

босоніж або у відкритих сандалях. Не рекомендується 

надягати ланцюжки, браслети і широкий одяг, шнурки і 

краватки. Зберіть довге волосся. Завжди надягайте 

захисні навушники. 

2) Уважно огляньте робочу ділянку і заберіть все, що може 

бути відкинуто газонокосаркою електричною, або 

пошкодити ріжучий вузол і двигун (каменів, гілки, дріт, 

кістки і т.д.). 

 зношені ріжучі аксесуари і гвинти всім блоком для 

збереження балансування. Якщо буде потрібно 

ремонт, він повинен бути виконаний тільки в 

спеціалізованому сервісному центрі. 

- Важіль безпеки повинен вільно переміщатися без 

докладання зусиль, а при відпуску він повинен 

автоматично і швидко повертатися в нейтральне 

положення, викликаючи зупинку ріжучих аксесуарів. 

4) Всякий раз перед використанням газонокосарки 

електричної перевіряйте, що на кабелі живлення і на 

подовжувачі немає слідів пошкодження або зносу. 

Негайно витягніть вилку з розетки електроживлення, 

якщо кабель або подовжувач пошкодилися під час 

роботи. НЕ ДОТОРКАЙТЕСЯ ДО КАБЕЛЮ, ПОКИ ВИ НЕ 

ВИТЯГНИТЕ ВИЛКУ З РОЗЕТКИ. Не користуйтеся 

газонокосаркою електричною, якщо кабель живлення 

або подовжувач пошкоджений або зношений. 

Пошкоджений або зношений кабель може привести до 

зіткнення з частинами, що перебувають під напругою. 

5) До початку роботи слід завжди встановлювати захист на 

виході (контейнер для збору трави, захист бічного викиду 

або захист заднього викиду). 

 
   C) ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
  
1) Працюйте тільки при денному світлі або при 

хорошому штучному освітленні, в умовах хорошої 

видимості. На робочій ділянці не повинно бути дорослих 

людей, дітей і тварин. 

2) Якщо можливо, уникайте роботи на мокрій траві. 

Уникайте роботи під дощем або якщо наближається 

гроза. Не використовуйте газонокосарку електричну в 

погану погоду, особливо якщо можливі блискавки. 

3) Не залишайте газонокосарку електричну під дощем 

або вологості. Вода, яка проникає всередину 

газонокосарки електричної, підвищує ризик ураження 

електричним струмом. 

4) При роботі на схилах завжди майте власну точку 

опори. 

5) В жодному разі не бігом, тільки кроком; уникайте 

ситуацій, коли газонокосарка тягне за собою оператора. 

6) Будьте особливо уважні, наближаючись до перешкод, 

які можуть обмежити видимість. 

7) На похилих газонах працюйте в поперечному 

напрямку і ні в якому разі не вгору / вниз, будьте 

особливо уважні при зміні напрямку і стежте, щоб колеса 

не зіткнулися з перешкодами (каміння, гілки, коріння і 

т.д.), що може привести до бічного ковзання або втрати 

контролю над газонокосаркою електричною. 

8) Газонокосарку електричну не повинна 

використовуватися на газонах з ухилом більше 20 °, 

незалежно від напрямку руху. 

9) Будьте надзвичайно уважні, якщо доводиться тягнути 

газонокосарку електричну на себе. При русі заднім 

ходом дивіться назад до і під час руху, щоб переконатися 

у відсутності перешкод. 

10) Зупиніть ріжучі аксесуари, якщо потрібно нахилити 

газонокосарку для перенесення, перетнути 

обов'язкові до виконання 
 БЕЗПЕКИ 
ПРАВИЛА ТЕХНІКИ 

   UА  
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ділянку без рослин або транспортувати газонокосарку до 

місця роботи і назад. 

1)  Коли ви працюєте  газонокосаркою електричною поруч 

з дорогою, враховуйте потенційна присутність інших 

транспортних засобів. 

2) Ніколи не користуйтеся газонокосаркою електричною, 

якщо її захисні аксесуари пошкоджені, або не 

встановлений контейнер для збору трави, захист бічного 

викиду або захист заднього викиду. 

3) Будьте обережні, працюючи поруч з обривами, канавами 

і берегами водойм. 

4) Запускайте двигун обережно згідно з інструкціями і 

тримаючи ноги подалі від ріжучого пристосування. 

5) Під час запуску обидві руки повинні знаходитися на 

рукоятці. 

6) Не нахиляйте газонокосарку для запуску. Виконуйте 

запуск на рівній ділянці, де немає перешкод і високої 

трави. 

7) Не тримайте руки і ноги до обертових частин і не пишіть 

під ними. Завжди тримайтеся на відстані від отвору для 

викиду. 

8) Не піднімайте і не переносьте газонокосарку з включеним 

двигуном. 

9) Не розбирайте і не відключайте захисні пристрої. 

10) У моделях з тяговим агрегатом відключіть зчеплення 

передачі на колеса до того, як запустити двигун. 

11) Використовуйте тільки додаткове обладнання, 

затверджене виробником газонокосарки електричної. 

12) Не використовуйте газонокосарку електричну, якщо 

додаткові аксесуари встановлені в передбачених місцях. 

13) Вимкніть ріжучі аксесуари, двигун і від'єднайте кабель 

живлення (упевніться, що всі рухомі вузли повністю 

зупинилися): 

- Під час перевезення газонокосарки електричної; 

- Кожен раз, коли газонокосарка залишається без 

нагляду; 

- Перед тим, як приступити до усунення причин 

блокування або усунення засмічення вихлопної труби; 

- Перед тим, як приступити до перевірки, чищення або 

роботи на газонокосарці електричній; 

- Після удару об сторонній предмет. Перевірте, чи не 

була пошкоджена газонокосарка електрична і проведіть 

необхідний ремонт до того, як знову нею користуватися. 

14) Вимкніть ріжучі аксесуари і двигун: 

- Коли ви знімаєте або встановлюєте контейнер для 

збору трави; 

- Кожен раз, коли ви знімаєте або встановлюєте бічній 

жолоб для викиду; 

- Перед регулюванням висоти скошеної трави, якщо цю 

операцію не можна виконати з водійського місця. 

15) Під час роботи завжди тримайтеся на безпечній 

відстані від обертового ріжучі аксесуари, наскільки це 

дозволяє довжина рукоятки. 

16) УВАГА - У разі поломок або аварій під час роботи 

негайно вимкніть двигун і заберіть газонокосарку 

електричну, щоб вона не завдала ще більшої шкоди; 

якщо стався нещасний випадок і оператор або треті 

особи отримали травми, негайно прийміть заходи по 

допомозі постраждалим, які найбільше підходять в 

конкретній ситуації, і зверніться до медичного закладу 

для необхідного лікування. Ретельно видаліть матеріал, 

який може завдати шкоди або травми 

 

 

 

людям і тваринам, які можуть його не помітити. 

17) УВАГА - Значення рівня шуму і вібрації, зазначені в 

цьому посібнику, є максимальними робочими значеннями 

машини. Використання незбалансованого ріжучого 

елемента, занадто висока швидкість, відсутність 

технічного обслуговування істотно впливають на рівень 

шуму і вібрацію. Отже, необхідно вжити профілактичних 

заходів для усунення можливого збитку, викликаного 

високим рівнем шуму і вібраційними навантаженнями; 

виконувати обслуговування газонокосарки електричної, 

натягувати захисні навушники, робити перерви під час 

роботи. 

 
   D)  ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ  

 

1) УВАГА! - Відключіть газонокосарку електричну від 

електромережі та прочитайте відповідні інструкції перед 

виконанням будь-яких операцій з очищення або 

техобслуговування. У всіх ситуаціях, де є присутнім ризик 

для рук, надягайте відповідний одяг і робочі рукавички. 

2) УВАГА! - Ніколи не користуйтеся газонокосаркою 

електричною із зношеними або пошкодженими 

частинами. Пошкоджені і зношені деталі завжди 

необхідно замінювати, вони не підлягають ремонту. 

Використовуйте тільки оригінальні запчастини: 

використання неоригінальних і / або неправильно 

встановлених запасних частин може знизити рівень 

безпеки газонокосарки електричної, викликати нещасні 

випадки або травми, а також знімає з виробника 

відповідальність за ці обставини. 

3) Всі операції з технічного обслуговування і регулювань, не 

описані в цьому посібнику, повинні бути виконані через 

вашого дистриб'ютора або в спеціалізованому 

сервісному центрі, котрі володіють  підготовленим 

персоналом і обладнанням, необхідними для 

правильного виконання роботи і підтримки початкового 

рівня безпеки газонокосарки електричної. Операції, 

виконані в невідповідних для цього структурах або 

некваліфікованими людьми, призводять до втрати всіх 

видів гарантії і знімають з виготовлювача всю 

відповідальність і зобов'язання. 

4) Після кожного використання відключайте газонокосарку 

електричну від електромережі та обстежте її на наявність 

пошкоджень. 

5) Слідкуйте за тим, щоб гайки і гвинти були затягнуті, для 

впевненості в тому, що газонокосарка електрична 

завжди безпечна при роботі. Регулярне 

техобслуговування надзвичайно важливе для підтримки 

надійності і експлуатаційних характеристик на 

потрібному рівні. 

6) Регулярно перевіряйте, що гвинти ріжучих аксесуарів 

правильно закручені. 

7) Одягайте робочі рукавички при будь-яких діях з 

різальним пристроєм, при його демонтажі або монтажі. 

8) Виконуйте балансування ріжучих аксесуарів при його 

заточуванні. Всі виконувані операції на ріжучих 

аксесуарах (демонтаж, заточка, балансування, монтаж і 

/ або заміна) є складними і вимагають спеціальних 

навичок, крім використання відповідного інструменту; в 

цілях безпеки, вони повинні завжди виконуватися в 

спеціалізованому сервісному центрі. 

9) Під час налагодження газонокосарки електричної 

необхідно працювати дуже уважно, щоб уникнути 

попадання пальців в щілину між рухомими ріжучими 
аксесуарами і нерухомими вузлами газонокосарки 

електричної. 
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10) Не торкайтеся до ріжучих аксесуарів, поки 

газонокосарка електрична не відключена від розетки, і 

до тих пір, поки ніж ріжучих аксесуарів повністю не 

зупиниться. Під час обслуговування ріжучих аксесуарів 

слід враховувати, що ріжучі аксесуари можуть рухатися 

навіть коли газонокосарка електрична відключена від 

мережі. 

11) Часто перевіряйте стан захисту бічного викиду, 

захисту заднього викиду, контейнера для збору трави 

для виявлення їх зносу або пошкодження. Якщо вони 

пошкоджені, замініть їх. 

12) Якщо наклейки з вказівками і попереджувальними 

повідомленнями пошкоджені, замініть їх. 

13) Зберігайте газонокосарку електричну поза 

досяжністю дітей. 

14) Дайте охолонути двигуну перед переміщенням 

газонокосарки електричної в будь-яке приміщення. 

15) Для запобігання небезпеки загоряння очистіть 

газонокосарку, і зокрема двигун, від залишків трави, 

листя або надлишків мастила. Спорожнити контейнер 

для збору трави і не залишайте ємності зі скошеною 

травою всередині приміщень. 
 

 

1) Не використовуйте газонокосарку електричну у 

вибухонебезпечному середовищі, поблизу горючих 

рідин, газу або пилу. Газонокосарка електрична 

генерує іскри, які можуть стати причиною пожежі пилу 

або парів. 

2) Утримуйте кабель-подовжувач на відстані від 

ріжучого пристосування. Ріжучі аксесуари можуть 

пошкодити кабель і привести до зіткненню з 

частинами, що перебувають під напругою. 

3) Ніколи не переїжджайте газонокосаркою по 

електричному кабелю. Під час роботи необхідно, щоб 

кабель знаходився позаду газонокосарки, завжди з 

боку скошеної трави. Використовуйте кріплення 

кабелю, як показано в цьому посібнику, щоб кабель 

часом не від'єднався, а також для правильного і 

безперешкодного підключення до розетки. 

4) Живлення обладнання повинно здійснюватися за 

допомогою диференціального вимикача (RCD - 

Residual Current Device) з струмом роз'єднання, що не 

перевищує 30 мА. 

а) Вилка газонокосарки електричної повинна бути 

сумісною з розеткою. Ніколи не вносити змін в 

конструкцію вилки. Не використовуйте адаптери з 

заземленими газонокосарками електричними. 

Немодифіковані вилки, сумісні з розеткою, знижують 

ризик ураження електричним струмом. 

6) Кабель живлення газонокосарки електричної в разі 

його пошкодження необхідно замінити виключно на 

оригінальний запасний кабель, що може виконати ваш 

дистриб'ютор або персонал спеціалізованого 

сервісного центру. 

7) Стаціонарне підключення будь-якого електричного 

приладу до електромережі будівлі повинно 

виконуватися кваліфікованим електриком, відповідно 

до діючих норм. Неправильне підключення може 

завдати серйозної шкоди, включаючи смерть. 

8) УВАГА: НЕБЕЗПЕКА! Вологість і електрика 

несумісні один з одним: 

Робота з електричними кабелями і їх приєднання 

повинні виконуватися в сухих умовах; 

– Ніколи не допускайте контакту електричної розетки 

або кабелю з вологою зоною (калюжа або волога 

трава); 

 - З'єднання між кабелями і розетками повинні бути 

герметичними. Використовуйте подовжувачі з 

вбудованими герметичними і сертифікованими 

розетками, наявні в продажу. 
6) Кабелі живлення повинні мати якісні характеристики не 

нижче типу H05RN-F або H05VV-F при мінімальній 

площі перетину 1,5 мм2 і максимальної рекомендованої 

довжині 25 м. 

7) Зачепіть кабель за кріплення перед запуском 

газонокосарки електричної. 

8) Не використовуйте кабель неналежним чином. Не 

тягніть за кабель при переміщення газонокосарки 

електричної, не тягніть кабель, щоб витягти вилку з 

розетки. Кабель повинен знаходитися далеко від 

джерел тепла, мастила, гострих кутів і рухомих вузлів. 

Пошкоджений або заплутаний кабель підвищує ризик 

ураження електричним струмом. 

9) Під час роботи кабель-подовжувач не повинен бути 

замотаний щоб уникнути перегріву. 

10) Не зберігайте тіло з такими заземленими 

поверхнями, як труби, радіатори, кухонні плити, 

холодильники. Ризик ураження електричним струмом 

підвищується при зіткненні тіла з заземленням. 

11) Ніколи не перевантажуйте газонокосарку електричну. 

Використовуйте газонокосарку електричну, призначену 

для даної роботи. Правильно обрана газонокосарка 

електрична виконає роботу краще і безпечніше, зі 

швидкістю, для якої вона була розроблена. 

 
   F)    ПЕРЕВЕЗЕННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ  
 

1) Кожен раз, коли потрібно пересунути, підняти, перевезти 

або нахилити газонокосарку електричну, слід: 

- Одягати щільні робочі рукавички; 

- Піднімати газонокосарку електричну, схопивши її в 

таких точках, щоб вона не вислизнула, враховуючи її вагу 

і особливості конструкції 

- Залучити кількість людей, відповідно вазі газонокосарці 

електричній і характеристикам транспортного засобу або 

місця, в якому необхідно її встановити або звідки слід її 

забрати 

- Упевнитися, що при переміщенні газонокосарки 

електричної не завдає шкоди і травми. 

2) Під час транспортування закріпіть газонокосарку 

електричну за допомогою відповідних тросів або 

ланцюгів. 

 
   G) ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
 

1) Охорона навколишнього середовища повинна бути 

істотним і першочерговим аспектом при використанні 

інструмента, на благо людського суспільства і 

навколишнього середовища, в якій ми живемо. 

Намагайтеся не заважати іншим. 

2) Дотримуйтесь місцевих норм з утилізації упаковки, 

пошкоджених частин або будь-яких елементів зі 

значним впливом на навколишнє середовище; ці 

відходи не можна викидати в сміттєві контейнери, а 

повинні бути відокремлені і передані в відповідні пункти 

збору, що займаються їх пере- розробкою. 

3) Дотримуйтесь діючих на місцевому рівні правил з 

вивезення відходів роботи. 

4) Після завершення терміну служби газонокосарки 

електричної не викидайте її, а зверніться в центр збору 

відходів відповідно до чинного місцевого 

законодавства. 

E) ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
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  ОЗНАЙОМЛЕННЯ  З ГАЗОНОКОСАРКОЮ  
ОПИС ГАЗОНОКОСАРКИ 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТА ОБЛАСТІ ЇЇ 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Дана газонокосарка електрична є садовим 

обладнанням, і, зокрема, газонокосаркою з пішохідним 

управлінням. 

Газонокосарка електрична складається з двигуна, який 

приводить в дію ріжучі аксесуари, розташовані в 

картері, у газонокосарки електричної є колеса і 

рукоятка. 

Оператор веде газонокосарку електричну і управляє її 

основними органами, завжди перебуваючи за 

рукояткою, тому він завжди знаходиться на безпечній 

відстані від обертового ріжучого пристосування. Якщо 

оператор відходить від газонокосарки електричної, то 

двигун і ріжучі аксесуари вимикаються протягом 

декількох секунд. 

Передбачене використання 

 
Ця машина розроблена і виготовлена для косіння (і 

збору) трави на садових ділянках і газонах з площею, що 

відповідає продуктивності машини, яка управляється хто 

йшов услід за нею оператором. 

 

Спеціальні додаткові пристосування і пристрої можуть 

відключити збір скошеної трави або забезпечити роботу 

в режимі мульчування, коли скошена трава 

розподіляється по газону. 

Тип користувача 

 
Дана газонокосарка електрична призначена для 

широкого споживача, для непрофесійного застосування. 

Ця газонокосарка електрична призначена для 

аматорського застосування. 

Неправильне використання 

 
Будь-яке інше використання, відмінне від 

вищезгаданого, може створити небезпеку і завдати 

шкоди людям і / або майну. 

Входить в поняття неправильного використання (як 

приклад, але не обмежуючись цими випадками): 

– перевозити на газонокосарці електричній дорослих 

людей, дітей або тварин; 

– користуватися газонокосаркою електричною для 

власного переміщення; 

– використовувати газонокосарку електричну для 

буксирування або підштовхування вантажів; 

– використовувати газонокосарку електричну для 

збору листя або відходів; 

– використовувати газонокосарку електричну для 

вирівнювання живоплоту або для стрижки 

нетрав’янистих рослин; 

– керування газонокосаркою електричною одночасно 

декількома операторами; 

– приводити в дію обертаючі ріжучі аксесуари на 

нетрав’янистих ділянках. 

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ ЯРЛИК І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ 

ГАЗОНОКОСАРКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ (див. мал. на стор. 

ii) 

 
1. Рівень звукової потужності 
2. Знак відповідності директиві CE 
3. Рік виготовлення 
4. Тип газонокосарки 

5. Заводський номер 
6. Назва та адреса виробника 
7. Код виробу 
8. Номінальна потужність і максимальне число                      

обертів     двигуна 
9. Вага в кг 
10. Напруга і частота живлення 
10А. Клас захисту 
11. Шасі 
12. Двигун 
13. Ріжучі аксесуари  
14. Захист заднього викиду 
15. Контейнер для збору трави 
16. Рукоятка 
17. Привід вимикача 
18. Підключення електричного кабелю 

 
Відразу після покупки газонокосарки електричної 

занесіть її ідентифікаційні дані (3 - 4 - 5) в спеціальні поля 

на останній сторінці посібника. 

Зразок декларації відповідності знаходиться на 

передостанній сторінці посібника.. 

 
Не викидайте газонокосарку електричну разом зі 

звичайними відходами. Відповідно до 

Європейської директиви 2012/19 / ЄС щодо 

виведеного з експлуатації електричних 

та електронних приладів, її застосуванням згідно з 

правилами країни експлуатації, виведене з експлуатації 

електрообладнання повинно відправлятися на переробку 

відповідно до вимог з охорони навколишнього середовища 

окремо від інших відходів. Якщо електрообладнання 

викидається на смітник або закопується в землю, шкідливі 

речовини можуть проникнути в шар підземних вод і 

потрапити в харчові продукти, що призведе до нанесення 

шкоди вашому здоров'ю і гарному самопочуттю. Для 

отримання більш докладної інформації по переробці цього 

виробу звертайтеся в установу, відповідальну за 

переробку відходів, або до Вашого дистриб'ютора. 

 
ОПИС СИМВОЛІВ, ПОВЕДЕНИХ НА ПРИСТРОЯХ 
УПРАВЛІННЯ (Де вони передбачені) 

 
20. УВАГА - Запуск двигуна викликає одночасне 

включення ріжучих аксесуарів. 
21. Зупинка 
22. Хід 

 
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ - При користуванні газонокосаркою 

слід дотримуватися обережності. Для цієї мети на 

газонокосарці електричній є піктограми, які нагадають 

вам про основні запобіжні заходи. Їх значення 

пояснюється нижче. Крім цього, рекомендується уважно 

прочитати правила техніки безпеки, викладені в 

спеціальному розділі цього посібника. 

Замініть пошкоджені або погано читабельні етикетки. 

 
61. Увага: Перед використанням газонокосарки 

електричної прочитайте інструкцію з експлуатації. 

62. Небезпека викиду. Видаліть людей за межі робочої 

зони під час роботи. 
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63. Увага, гострі ріжучі аксесуари: Витягніть вилку з 

розетки перед виконанням обслуговування або якщо 

кабель пошкоджений. Не вставляйте руки або ноги 

всередину виїмки для ріжучих аксесуарів. 

64. Увага: утримуйте кабель живлення на відстані від 

ріжучих аксесуарів. 

65. Тільки для газонокосарок на батарейках. 

66. Не залишайте газонокосарку електричну під дощем 

або вологості. 

67. Увага, гострі ріжучі аксесуари продовжують 

обертатися після вимкнення двигуна. 

 

  ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

ПРИМІТКА - Відповідність посилань, що містяться в 

тексті, і відповідних малюнків (розташованих на 

сторінці iii і наступних) виділяється цифрою, що 

передує назвою кожного розділу. 

 
   1.  ЗАВЕРШИТИ МОНТАЖ  

  ПРИМІТКА Газонокосарка електрична може бути 

поставлена з деякими компонентами, вже 

встановленими на ній. 

 УВАГА! Розпакування і завершення монтажу 

повинні виконуватися на твердій і рівній поверхні, де 

достатньо місця для переміщення газонокосарки 

електричної і її упаковки, завжди користуючись 

відповідними інструментами. 

Утилізація упаковки повинна проводитися відповідно 

до чинних норм. 

  1.1a  Монтаж рукоятки (Тип 

"I" - Модель 340) 

Вставте в відповідні отвори нижню праву (11) і ліву (12) 
частини рукоятки і закріпіть їх гвинтами (13) і шайбами 
(13a), що входять в комплектацію. Встановіть верхню 
частину рукоятки (14) і прикріпіть її до двох нижніх частин 
(11) і (12) за допомогою верхніх ручок (15) (попередньо 
витягнутих з відповідних отворів), вставлених в одне з 
двох отворів (3) або (4) в залежно від необхідної 
остаточної висоти. 

Для регулювання необхідно розблокувати ручки по одній 
(15) та затягуючи або відкрутити їх по осі, наскільки це 
необхідно, щоб забезпечити стабільну фіксацію верхньої 
частини (14) на двох нижніх частинах рукоятки (11) і (12) 
таким чином, щоб блокування і розблокування 
відбувалися без роботи. 

Закріпіть кабель (16) на кабельному тримачі (17) та 

(18) в зазначеному положенні. 

 
  1.1b   Монтаж  рукоятки 

(Тип “I” - Модель 340) 

 

Вставте в відповідні отвори нижню праву (11) і ліву 

(12) частини рукоятки і закріпіть їх гвинтами (13) і 

шайбами (13a), що входять в комплектацію. 

Встановіть верхню частину рукоятки (14) і прикріпіть її 

до двох нижніх частин (11) і (12) за допомогою верхніх 

регуляторів (15) (попередньо витягнутих з відповідних 

отворів), вставлених в одне з двох отворів (3) або (4) в 

залежності від необхідної остаточної висоти. 

 Закріпіть кабель (16) на кабельному тримачі (17) та 

(18) в зазначеному положенні. 

Правильне закріплення кабелю (19) вказано на 

малюнку. 

  1.1c Монтаж рукоятки 

(Тип “III” - Модель 380 – 420) 

Встановіть в робоче положення дві нижні частини 
рукоятки (11) і (12), вже попередньо зібрані, щоб зубець, 
позначений «>», був розташований ТІЛЬКИ навпроти 
одного з двох відсіків, помічених «1» або «2», в 
залежності від необхідної висоти, а потім заблокуйте дві 
нижні ручки (13). 

Положення повинно бути однаковим з обох сторін. 
Встановіть верхню частину рукоятки (14) і прикріпіть її до 
двох нижніх частин (11) і (12) за допомогою верхніх ручок 
(15) (попередньо витягнутих з відповідних отворів), 
вставлених в одне з двох отворів (3) або (4) в залежно 
від необхідної остаточної висоти. 

Для регулювання необхідно розблокувати ручки по 
одній (15) та затягуючи або відкрутити їх по осі, наскільки 
це необхідно, щоб забезпечити стабільну фіксацію 
верхньої частини (14) на двох нижніх частинах рукоятки 
(11) і (12) таким чином, щоб блокування і розблокування 
відбувалися без роботи7. 

Закріпіть кабель (16) на кабельному тримачі (17) та 

(18) в зазначеному положенні. 

 
  1.1d Монтаж рукоятки 

(Тип “IV” - Модель 380 – 420) 

Встановіть в робоче положення дві нижні частини 

рукоятки (11) і (12), вже попередньо зібрані, щоб 

зубець, позначений «>», був розташований ТІЛЬКИ 

навпроти одного з двох відсіків, помічених «1» або 

«2», в залежності від необхідної висоти, а потім 

заблокуйте дві нижні ручки (13). 

Положення повинно бути однаковим з обох сторін. 

Встановіть верхню частину рукоятки (14) і прикріпіть її 

до двох нижніх частин (11) і (12) за допомогою верхніх 

ручок (15) (попередньо витягнутих з відповідних 

отворів), вставлених в одне з двох отворів (3) або (4) в 

залежно від необхідної остаточної висоти. 

Закріпіть кабель (16) на кабельному тримачі (17) та 

(18) в зазначеному положенні. 

Правильне закріплення кабелю (19) вказано на 

малюнку. 

  1.2  Монтаж контейнера для збору трави З'єднайте 

між собою два бічних елемента (1) і (2) контейнера 

для збору трави, а потім встановіть верхню частину 

(3), правильно закріпивши все кріплення по 

периметру. 

Встановіть ручку (4) на верхню частину контейнера для 

збору трави, вставивши її до клацання в спеціальні 

гнізда. 

 
   2. ОПИС ПРИСТРОЇВ  УПРАВЛІННЯ  

  ПРИМІТКА Значення символів, наведених на органах 

управління, пояснюється на попередніх сторінках. 
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  2.1 Вимикач подвійної дії 
Двигун управляється вимикачем подвійної дії, щоб 

запобігти випадковому запуску. 

Для виконання запуску натисніть на кнопку (2) і потягніть 

важіль (1) або один з двох важелів (1а). 

 УВАГА!. Запуск двигуна викликає одночасне 
включення ріжучого пристосування. 

 
Двигун зупиняється автоматично при відпуску важеля (1) 

або обох важелів (1а). 

  2.2 Регулювання висоти скошування 
Висоту скошувано трави регулюють спеціальним 

важелем (1). 

ВИКОНУЙТЕ ЦЮ ОПЕРАЦІЮ ПРИ вимкненому 

косильному пристрою. 

 
   3. СКОШУВАННЯ ТРАВИ  

  ПРИМІТКА Ця газонокосарка електрична дозволяє 

виконувати стрижку трави на газонах в різних 

режимах; перед початком роботи доречно підготувати 

машину відповідно до того, як ви збираєтеся 

виконувати скошування. ВИКОНУЙТЕ ЦЮ ОПЕРАЦІЮ 

ПРИ ВИМКНЕНОМУ ДВИГУНІ. 

  3.1a Підготовка до скошування і збір трави в 

контейнер: 

– Підняти захист заднього викиду (1) і правильно 

прикріпити контейнер (2), як зазначено на малюнку. 

  3.1b  Підготовка до скошування і заднє 

розвантаження трави: 

– Зняти контейнер і упевнитися, що захист заднього 

викиду (1) міцно опущений. 

  3.1c Підготовка до скачування 

і подрібнення трави (функція "мульчування" - 

якщо вона передбачена): 

–  Підняти захист заднього викиду (1), вставте пробку-

дефлектор (5) в отвір для викиду і проштовхніть її до 

упору, щоб нижній профіль прикріпився до краю 

отвору для викиду. 

Для того, щоб видалити пробку-дефлектор (5), необхідно 

підняти захист заднього викиду (1) і витягти його, 

тримаючи піднесеною, щоб нижній профіль від'єднався 

від краю отвору для викиду. 

  3.2 Запуск 
Правильно закріпіть кабель-подовжувач згідно з 

вказівками. 

Для виконання запуску двигуна натисніть на кнопку 

безпеки (2) і потягніть важіль (1) вимикача або один з 

двох важелів (1а). 

  ВАЖЛИВО При запуску газонокосарки електричної 

можуть статися тимчасові падіння напруги. 

Щоб уникнути можливих перешкод для іншого 

обладнання, підключеного до мережі живлення, 

переконайтеся, що її опір нижче 0,42 Ом.. 

  3.3 Скошування трави 
Під час скошування необхідно, щоб електричний кабель 
завжди знаходився за газонокосаркою електричною, з 
боку скошеної трави. 
Зовнішній вигляд газону покращиться, якщо скошування 
буде 

здійснюватися на одній і тій же висоті, поперемінно в 

двох напрямках. 

Коли контейнер для збору трави переповнюється, збір 

трави втрачає ефективність і звук газонокосарки 

змінюється. 

Для того, щоб зняти і спорожнити контейнер, слід 

- відпустити важіль вимикача і дочекатися зупинки 

ріжучих аксесуарів; 

- підняти захист заднього викиду, взятися за ручку і 

зняти контейнер, утримуючи його у вертикальному 

положенні. 

• У випадку «мульчування»: завжди уникайте скошувати 

значну кількість трави. Ніколи не викошуйте більше ніж 

третина від висоти трави за один раз! Налаштуйте 

швидкість просування відповідно до стану газону і 

кількістю скошувано трави. 

 

Поради по догляду за газоном 

 

Кожен тип трави має різні характеристики і, отже, 

можуть знадобитися різні способи догляду за газоном; 

слід завжди уважно читати вказівки, що містяться в 

упаковках насіння відносно висоти скошування, що 

наводяться в співвідношенні до умов зростання трави 

в кожній конкретній зоні. 

 

Необхідно враховувати, що велика частина трави 

складається з стебла і одного або більше листків. Якщо 

відрізати листя повністю, це завдає шкоди газону, і 

його буде важко відновити. 

У загальних рисах, можете користуватися наступними 

вказівками: 

– занадто низьке скошування призводить до розривів і 

проріджування трав'яного покриву, створюючи ефект 

"плям"; 

– влітку скошування має бути вищим щоб уникнути 

висихання ґрунту; 

– Не косити мокру траву; це може знизити ефективність 

роботи ріжучого пристосування, оскільки трава буде на 

нього налипати, і призведе до розривів трав'яного 

покриття; 

– якщо трава дуже висока, рекомендується провести 

перше скошування на максимальній допустимій висоті 

газонокосарки електричної, виконуючи потім друге 

скошування через два або три дні. 

  3.4 Завершення роботи 

 
Після закінчення роботи відпустіть важіль (1) або 

обидва важеля (1а). 

Вимкніть СПОЧАТКУ подовжувач від загальної розетки 

(2), А ПОТІМ з боку вимикача газонокосарки (3). 

Дочекатися зупинки ріжучих аксесуарів перед 

виконанням будь-яких дій з газонокосаркою. 

  ВАЖЛИВО. Якщо двигун зупиняється через перегрів 

під час роботи, необхідно почекати приблизно 5 хвилин 

перед повторним запуском. 
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Зберігати газонокосарку в сухому місці. 

 
  ВАЖЛИВО Регулярне і ретельне технічне 

обслуговування необхідно для підтримки рівня безпеки 

та початкових експлуатаційних характеристик 

газонокосарки електричної 

 

Всі операції з регулювання та обслуговування повинні 

виконуватися при вимкненому двигуні, на 

газонокосарці електричній, відключеною від 

електричної мережі. 

1) Користуйтеся міцними робочими рукавичками під час 

всіх операцій з чищення, технічного обслуговування 

або регулюванню газонокосарки електричної. 

2)  Кожен раз після роботи видаляйте залишки трави та 

бруду, що зібралися всередині шасі, щоб уникнути 

труднощів при подальшому запуску машини. 

3) Завжди перевіряйте, що вентиляційні отвори чи не 

забиті відходами. 

  4.1 Зберігання у вертикальному 

положенні (Модель 380 - 420) 

При необхідності газонокосарку електричну можна 

зберігати у вертикальному положенні, підвішеною на гак. 

УВАГА! Переконайтеся, що гак і система 

кріплень підходять і в стані витримати вагу 

газонокосарки електричної; стежте за тим, щоб 

діти або тварини залазили на газонокосарку 

електричну, збільшуючи навантаження на гак. 

Закріпіть газонокосарку електричну так, щоб 

ріжучі аксесуари було повернуто до стіни або 

покрито таким чином, щоб воно не було 

небезпечним в разі дотику до нього, в тому числі 

випадкового, з боку дорослих людей, дітей або 

тварин. 

 
Для того, щоб прибрати газонокосарку електричну на 
зберігання у вертикальному положенні, розблокуйте 
ручки (1 - Тип "III") або звільніть регулятори (2 - Тип "IV") і 
поверніть рукоятку вперед, щоб зубець, позначений «>» 
збігався ТІЛЬКИ з відсіком, позначеним «S», потім 
заблокуйте ручки (1 - Тип "III") або регулятори (2 - Тип 
"IV"). 
Положення повинно бути однаковим з обох сторін. 

 
  4.2 Технічне обслуговування 

ріжучих аксесуарів 

 

Всі обслуговування обертових ріжучих аксесуарів краще 

проводити в спеціалізованому сервісному центрі, де 

володіють відповідним для цього обладнанням. 

 

На цій газонокосарці електричній передбачено 

застосування ріжучих аксесуарів, що має код, вказаний в 

таблиці на сторінці її. 

З огляду на розвиток гами продукції, ріжучих аксесуарів, 

вказане вище, може з часом бути замінено іншим, з 

аналогічними характеристиками взаємозамінності і 

безпеки в роботі. 

Знову встановіть ріжучі аксесуари (2) з кодом, зверненим 

до землі, в послідовності, зазначеної на малюнку. 

Закрутити центральний гвинт (1) за допомогою 

динамометричного ключа, відкаліброваного на 30 Нм 

(для моделі 340) або 16-20 Нм (для моделі 380 - 420). 

  4.3 Очищення газонокосарки електричної 
Не використовуйте струмені води і уникайте попадання 

води на двигун чи електричних елементів конструкції. 

Не застосовувати препарат агресивних рідини для 

очищення шасі. 

  4.4 Чищення повітрозабірника 

Один раз в місяць видаляйте пил і залишки трави з 

повітрозабірника, продуваючи ділянку з сіткою 

струменем стисненого повітря. 

 
   5. ДІАГНОСТИКА  

 

Що робити, якщо ... 

Причина несправності Усунення 

1. Електрична газонокосарка не працює 

Немає подачі струму до 
газонокосарки 
електричної 

Перевірити електричне 
з'єднання 

2. Електрична газонокосарка викликає 
спрацьовування запобіжного вимикача 

Номінал розетки 
занадто низький 

Підключити газонокосарку 
електричну до розетки, 
розраховану на достатній 
струм 

Є інша працююча 
електрообладнання 

Не підключати інші 
пристрої 
одночасно до цієї ж 
розетки 

3. Скошена трава більше не збирається в 
контейнер 

Ріжучі аксесуари 
піддалося удару 

Заточити або замінити 
ріжучі аксесуари 
Перевірити стан ребр, які 
направляють траву в 
контейнер 

На внутрішній частині 
шасі є бруд 

Очистити внутрішню 
частину шасі, щоб 
полегшити 
надходження трави в 
контейнер 

4. Косіння трави ускладнено 

Ріжучі аксесуари в 
незадовільному стані 

Заточити або замінити 
ріжучі аксесуари 

5. Машина починає аномально вібрувати 

Частини 
газонокосарки 
електричної 
пошкоджені або 
ослаблені 

Зупиніть газонокосарку 
електричну і від'єднайте 
кабель живлення від 
мережі Виявити наявність 
можливих пошкоджень 
Перевірте, чи немає 
ослаблених частин і 
затягніть їх 
Зверніться в 
спеціалізований сервісний 
центр для виконання 
перевірок, заміни та 
ремонту 

 
Якщо у вас виникнуть сумніви або проблеми, без 

зволікання зв'яжіться з найближчим сервісним центром 

або з вашим дистриб'ютором. 

4. ПЛАНОВЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 



 

  

 
 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ 
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A) 

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

 
2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Tosaerba elettrico con conducente a piedi / taglio  erba 

 

a) Tipo / Modello Base 
 

b) Modello commerciale 
 

c) Anno di costruzione 
 

d) Matricola 
 

 
e) Motore elettrico 

 
 

 
3. É conforme alle specifiche delle direttive: 

 

 MD: 2006/42/EC 

f) Ente Certificatore: 

g) Esame CE del tipo: 
 

 
 OND: 2000/14/EC, ANNEX VI - 2005/88/EC 

D. Lgs. 262/2002, ANNEX VI, proc. 1 (Italy) 

f) Ente Certificatore: 
 
 

 
 EMCD:  2004/108/EC 

 RoHS 2: 2011/65/EU 

 

4. Riferimento alle Norme armonizzate: 

 
EN 60335-1:2012/A11:2014 

EN 60335-2-77:2010 
 
 
 

 
i) Livello di potenza sonora misurato dB(A) 

j) Livello di potenza sonora garantito dB(A) 

k) Ampiezza di taglio cm 
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EF- Samsvarserklæring 

(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A) 

1. Firmaet 

2. Erklærer på eget ansvar at maskinen: 

Håndført elektrisk drevet gressklipper/ 

gressklipping 

a) Type / Modell 

b) Handelsnavn 

c) Produksjonsår 

d) Serienummer 

e) Motor: elektrisk 

3. Oppfyller kravene i direktivene: 

f) Sertifiseringsorgan 

g) EF-typeprøving 

4. Henvisning til harmoniserte standarder 

i) Målt lydeffektnivå 

j) Garantert lydeffektnivå 

k) Klippebredde 

q) Person som har fullmakt til å utferdige teknisk 

dokumentasjon: 

r) Sted og dato 

SV 

 
EG-försäkran om överensstämmelse 

(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la) 

1. Företaget 

2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen : 

Eldriven förarledd gräsklippare / gräsklippning 

a) Typ / Basmodell 

b) Produktnamn 

c) Tilverkningsår 

d) Serienummer 

e) Motor: elektrisk 

3. Överensstämmer med föreskrifterna i 

direktivet 

f) Anmält organ 

g) EG typgodkännande 

4. Referens till harmoniserade standarder 

i) Uppmätt ljudeffektnivå 

j) Garanterad ljudeffektnivå 

k) Skärbredd 

q) Auktoriserad person för upprättandet av den 

tekniska dokumentationen: 

r) Ort och datum 

DA 

 
EF-overensstemmelseserklæring 

(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A) 

1. Firmaet 

2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen: 

Elektrisk plæneklipper betjent af gående 

personer/ klipning af græsset 

a) Type / Model 

b) Handelsbetegnelse 

c) Fremstillingsår 

d) Serienummer 

e) Motor: elektrisk 

3. Er i overensstemmelse med specifikationerne 

ifølge direktiverne: 

f) Certificeringsorgan 

g) EF-typeafprøvning 

4. Henvisning til harmoniserede standarder 

i) Målt lydeffektniveau 

j) Garanteret lydeffektniveau 

k) Klippebredde 

q) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde 

det tekniske dossier: 

r) Sted og dato 

FI 

 
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 

(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A) 

1. Yritys 

2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone: 

Kävellen ohjattava sähkökäyttöinen 

ruohonleikkuri/ ruohonleikkuu 

a) Tyyppi / Perusmalli 

b) Myyntimalli 

c) Valmistusvuosi 

d) Sarjanumero 

e) Moottori : sähköinen 

3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien 

asettamien vaatimusten kanssa: 

f) Sertifiointiyritys 

g) EY-tyyppitarkastus 

4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin 

i) Mitattu äänitehotaso 

j) Taattu äänitehotaso 

k) Leikkuuleveys 

q) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu 

henkilö: 

r) Paikka ja päivämäärä 

CS 

 
ES – Prohlášení o shodě 

(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES, 

Příloha II, část A) 

1. Společnost 

2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj: 

Elektrická sekačka se stojící obsluhou/sekačka 

na trávu 

a) Typ / Základní model 

b) Obchodní model 

c) Rok výroby 

d) Výrobní číslo 

e) Motor: elektrický 

3. Je ve shodě s nařízeními směrnic: 

f) Certifikační orgán 

g) ES zkouška Typu 

4. Odkazy na Harmonizované normy 

i) Naměřená úroveň akustického výkonu 

i) Zaručená úroveň akustického výkonu 

k) Šířka řezání 

q) Osoba autorizovaná pro vytvoření 

Technického spisu: 

r) Místo a Datum 

PL 

 
Deklaracja zgodności WE  

(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, 

część A) 

1. Spółka 

2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że 

maszyna: 

Kosiarka elektryczna prowadzona przez 

operatora pieszego / cięcie trawy 

a) Typ / Model podstawowy 

b) Model komercyjny 

c) Rok produkcji 

d) Numer seryjny 

e) Silnik: elektryczny 

3. Spełnia podstawowe wymogi następujących 

Dyrektyw: 

f) Jednostka certyfikująca 

g) Badanie typu WE 

4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych 

i) Zmierzony poziom mocy akustycznej 

j) Gwarantowany poziom mocy akustycznej 

k) Szerokość cięcia 

q) Osoba upoważniona do zredagowania 

Dokumentacji technicznej: 

r) Miejscowość i data 

HU 

 
EK-megfelelőségi nyilatkozata 

(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész) 

1. Alulírott Vállalat 

2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti, 

hogy az alábbi gép: 

Gyalogvezetésű elektromos fűnyírógép / 

fűnyírás 

a) Típus / Alaptípus 

b) Kereskedelmi típus 

c) Gyártási év 

d) Gyártási szám 

e) Motor: elektromos 

3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak: 

f) Tanúsító szerv 

g) CE vizsgálat típusa 

4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra 

i) Mért zajteljesítmény szint 

i) Garantált zajteljesítmény szint 

k) Vágási szélesség 

q) Műszaki Dosszié szerkesztésére 

felhatalmazott személy: 

r) Helye és ideje 

RU 

 
Декларация соответствия нормам ЕС 

(Директива о машинном оборудовании 

2006/42/ЕС, Приложение II, часть A) 

1. Предприятие 

2. Заявляет под собственную 

ответственность, что машина: 

Электрическая газонокосилка с пешеходным 

управлением / стрижка газона 

a) Тип / Базовая модель 

b) Коммерческое наименование 

c) Год изготовления 

d) Паспорт 

e) Двигатель: электрический 

3. Соответствует требованиям следующих 

директив: 

f) Сертифицирующий орган 

g) Испытание ЕС типового образца 

4. Ссылки на гармонизированные нормы 

i) Измеренный уровень звуковой мощности 

j) Гарантируемый уровень звуковой 

мощности 

k) Амплитуда кошения 

q) Лицо, уполномоченное на подготовку 

технической документации: 

r) Место и дата 

HR 

 
EK Izjava o sukladnosti 

(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II, 

dio A) 

1. Tvrtka: 

2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je 

stroj: 

Električna ručno upravljana kosilica trave/ 

košenje trave 

a) Vrsta / Osnovni model 

b) Komercijalni model 

c) Godina proizvodnje 

d) Matični broj 

e) Motor: električni 

3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva: 

f) Certifikacijsko tijelo 

g) Tipsko ispitivanje EZ 

4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane 

norme: 

i) Izmjerena razina zvučne snage 

j) Zajamčena razina zvučne snage 

k) Širina rezanja 

q) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke 

datoteke: 

r) Mjesto i datum 

 

SL 

 
ES izjava o skladnosti 

(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A) 

1. Družba 

2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj: 

Električna kosilnica za stoječega delavca / 

košnja trave 

a) Tip / osnovni model 

b) tržni model 

c) Leto izdelave 

d) Serijska številka 

e) Motor: električen 

3. Skladen je z določili direktiv : 

f) Ustanova, ki izda potrdilo 

g) ES pregled tipa 

4. Sklicevanje na usklajene predpise 

i) Izmerjen nivo zvočne moči 

j) Zagotovljen nivo zvočne moči 

k) Obseg košnje 

q) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične 

knjižice: 

r) Kraj in datum 

BS 

 
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: 

Električna kosilica na guranje / Košenje trave 

a) Tip / Osnovni model 

b) Komercijalni model 

c) Godina proizvodnje 

d) Serijski broj 

e) Motor: električno 

3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive: 

f) Certifikaciono tijelo 

g) EZ ispitivanje tipa 

4. Pozivanje na usklađene norme 

i) Izmjereni nivo zvučne snage 

i) Garantovani nivo zvučne snage 

k) Širina košenja 

q) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure: 

r) Mjesto i datum 

SK 

 
ES vyhlásenie o zhode 

(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES, 

Príloha II, časť A) 

1. Spoločnosť 

2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj: 

Elektrická kosačka so stojacou obsluhou/ 

kosačka na trávu 

a) Typ / Základný model 

b) Obchodný model 

c) Rok výroby 

d) Výrobné číslo 

e) Motor: elektrický 

3. Je v zhode s nariadeniami smerníc: 

f) Certifikačný orgán 

g) Skúška typu ES 

4. Odkaz na Harmonizované normy 

i) Nameraná úroveň akustického výkonu 

j) Zaručená úroveň akustického výkonu 

k) Šírka kosenia 

q) Osoba autorizovaná na vytvorenie 

Technického spisu: 

r) Miesto a Dátum 

RO 

 
CE -Declaratie de Conformitate 

(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A) 

1. Societatea 

2. Declară pe propria răspundere că maşina: 

Maşină electrică de tuns iarba cu conducător 

pedestru / tăiat iarba 

a) Tip / Model de bază 

b) Model comercial 

c) An de fabricaţie 

d) Număr de serie 

e) Motor: electric 

3. Este în conformitate cu specificaţiile 

directivelor: 

f) Organism de certificare 

g) Examinare CE de Tip 

4. Referinţă la Standardele armonizate 

i) Nivel de putere sonoră măsurat 

j) Nivel de putere sonoră garantat 

k) Lăţimea de tăiere 

q) Persoană autorizată să întocmească Dosarul 

Tehnic 

r) Locul şi Data 

LT 

 
EB atitikties deklaracija 

(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A)  

1. Bendrovė 

2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys: 

Pėsčio operatoriaus valdoma elektrinė vejapjovė 

/ žolės pjovimas 

a) Tipas / Bazinis Modelis 

b) Komercinis modelis 

c) Pagaminimo metai 

d) Serijos numeris 

e) Variklis: elektrinė 

3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas: 

f) Sertifikavimo įstaiga 

g) CE tipo tyrimas 

4. Nuoroda į suderintas Normas 

i) Išmatuotas garso galios lygis 

i) Užtikrinamas garso galios lygis 

k) Pjovimo plotis 

q) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę 

Dokumentaciją: 

r) Vieta ir Data 

LV 

 
EK atbilstības deklarācija 

(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II, 

daļa A) 

1. Uzņēmums 

2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka 

mašīna: 

No elektrotīkla darbināma no aizmugures ejot 

vadāma zāliena pļaujmašīna / zāles pļaušana 

a) Tips / Bāzes modelis 

b) Komerciālais modelis 

c) Ražošanas gads 

d) Sērijas numurs 

e) Motors: elektriskais 

3. Atbilst šādu direktīvu prasībām: 

f) Sertifikācijas iestāde 

g) CE tipveida pārbaude 

4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem 

i) Izmērītais skaņas intensitātes līmenis 

j) Garantētais skaņas intensitātes līmenis 

k) Pļaušanas platums 

q) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja 

tehnisko dokumentāciju: 

r) Vieta un datums 

SR 

 
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: 

Električna kosačica na guranje / košenje trave 

a) Tip / Osnovni model 

b) Komercijalni model 

c) Godina proizvodnje 

d) Serijski broj 

e) Motor: električni 

3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva: 

f) Sertifikaciono telo 

g) EC ispitivanje tipa: 

4. Pozivanje na usklađene norme 

i) Izmereni nivo zvučne snage 

j) Garantovani nivo zvučne snage 

k) Širina košenja..................... 

q) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke 

brošure 

r) Mesto i datum 

BG 

 
ЕО декларация за съответствие 

(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение 

II, част А) 

1. Дружеството 

2. На собствена отговорност декларира, че 

машината: 

Електрическа косачка с изправен водач / 

рязане на трева 

а) Вид / Базисен модел 

б) Търговски модел 

в) Година на производство 

г) Сериен номер 

д) Мотор: електрически 

3. Е в съответствие със спецификата на 

директивите: 

е) Сертифициращ орган 

ж) ЕО изследване на вида 

4. Базирано на хармонизираните норми 

и) Ниво на измерена акустична мощност 

й) Гарантирано ниво на акустична мощност 

к) Широчина на косене 

р) Лице, упълномощено да състави 

Техническата Документация: 

с) Място и дата 

ET 

 
EÜ vastavusdeklaratsioon 

(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A) 

1. Firma 

2. Kinnitab omal vastutusel, et masin: 

Seisva juhiga elektriline muruniitja / muruniitja 

a) Tüüp / Põhimudel 

b) Kaubanduslik mudel 

c) Ehitusaasta 

d) Matrikkel 

e) Mootor: elektriline 

3. Vastab direktiivide nõuetele: 

f) Kinnitav asutus 

g) EÜ tüübihindamine 

4. Viide ühtlustatud standarditele 

i) Mõõdetud helivõimsuse tase 

j) Garanteeritud helivõimsuse tase 

k) Lõikelaius 

q) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja: 

r) Koht ja Kuupäev 

 

FR 

 
Déclaration CE de Conformité 

(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 

A) 

1. La Société 

2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 

machine : 

Tondeuse à gazon fonctionnant sur le réseau et 

à conducteur à pied / coupe du gazon 

a) Type / Modèle de Base 

b) Modèle commercial 

c) Année de construction 

d) Série 

e) Moteur: électrique 

3. Est conforme aux prescriptions des 

directives : 

f) Organisme de certification 

g) Examen CE du Type 

4. Renvoi aux Normes harmonisées 

i) Niveau de puissance sonore mesuré 

j) Niveau de puissance sonore garanti 

k) Largeur de coupe 

q) Personne habilitée à établir le Dossier 

Technique : 

r) Lieu et Date 

EN 

 
EC Declaration of Conformity 

(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A) 

1. The Company 

2. Declares under its own responsibility that the 

machine: 

Pedestrian-controlled walk-behind electrically 

powered lawn mower / grass cutting 

a) Type / Base Model 

b) Commercial model 

c) Year of manufacture 

d) Serial number  

e) Motor: electric 

3. Conforms to directive specifications: 

f) Certifying body 

g) EC examination of Type 

4. Reference to harmonised Standards 

i) Sound power level measured 

j) Sound power level guaranteed 

k) Range of cut 

q) Person authorised to create the Technical 

Folder: 

r) Place and Date 

DE 

 
EG-Konformitätserklärung 

(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil 

A) 

1. Die Gesellschaft 

2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die 

Maschine: 

Handgeführter elektrisch betriebener 

Rasenmäher / rasenschnitt 

a) Typ / Basismodell 

b) Handelsmodell 

c) Baujahr 

d) Seriennummer 

e) Motor: elektrisch 

3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien 

entspricht: 

f) Zertifizierungsstelle 

g) EG-Baumusterprüfung 

4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen 

i) Gemessener Schallleistungspegel 

j) Garantierter  Schallleistungspegel 

k) Schnittbreite 

q) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 

befugte Person: 

r) Ort und Datum 

NL 

 
EG-verklaring van overeenstemming 

(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A) 

1. Het bedrijf 

2. Verklaart onder zijn eigen 

verantwoordelijkheid dat de machine: 

Lopend bediende elektrische grasmaaier / 

grasmaaier 

a) Type / Basismodel 

b) Handelsmodel 

c) Bouwjaar 

d) Serienummer 

e) Motor: elektrisch 

3. Voldoet aan de specificaties van de 

richtlijnen: 

f) Certificatie-instituut 

g) EG-onderzoek van het Type 

4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen 

i) Gemeten niveau van geluidsvermogen 

j) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen 

k) Snijbreedte 

q) Bevoegd persoon voor het opstellen van het 

Technisch Dossier 

r) Plaats en Datum 

ES 

 
Declaración de Conformidad CE 

(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 

A) 

1. La Empresa 

2. Declara bajo su propia responsabilidad que la 

máquina: 

Cortadora de pasto eléctrica con operador de 

pie / corte hierba 

a) Tipo / Modelo Base 

b) Modelo comercial 

c) Año de fabricación 

d) Matrícula 

e) Motor: eléctrico 

3. Cumple con las especificaciones de las 

directivas: 

f) Ente certificador 

g) Examen CE del Tipo 

4. Referencia a las Normas armonizadas 

i) Nivel de potencia sonora medido 

i) Nivel de potencia sonora garantizado 

k) Amplitud de corte 

q) Persona autorizada a realizar el Manual 

Técnico: 

r) Lugar y Fecha 

PT 

 
Declaração CE de Conformidade 

(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, 

parte A) 

1. A Empresa 

2. Declara sob a própria responsabilidade que a 

máquina: 

Corta-relvas elétrico para operador apeado / 

corte da relva 

a) Tipo / Modelo Base 

b) Modelo comercial 

c) Ano de fabricação 

d) Matrícula 

e) Motor: eléctrico 

3. É conforme às especificações das diretivas: 

f) Órgão certificador 

g) Exame CE do Tipo 

4. Referência às Normas harmonizadas 

i) Nível medido de potência sonora 

j) Nível garantido de potência sonora 

k) Amplitude de corte 

q) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 

Técnico 

r) Local e Data 

EL 

 
EK-∆ήλωση συµµόρφωσης 

(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II, 

µέρος A) 

1. Η Εταιρία 

2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: 

Ηλεκτρική χλοοκοπτική µηχανή µε όρθιο 

χειριστή/ κοπή της χλόης 

a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο 

b) Εµπορικό Μοντέλο 

c) Έτος κατασκευής 

d) Αριθµός µητρώου 

e) Κινητήρας: ηλεκτρικό 

3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της 

οδηγίας: 

f) Οργανισµός πιστοποίησης 

g) Εξέταση CE του Τύπου 

4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης 

i) Στάθµη µέτρησης ακουστικής ισχύος 

j) Στάθµη εγγυηµένης ακουστικής ισχύος 

k) Εύρος κοπής 

q) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση 

του Τεχνικού Φυλλαδίου: 

r) Τόπος και Χρόνος 

TR 

 
AT Uygunluk Beyanı 

(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A) 

1. Şirket 

2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki 

makinenin: 

Arkadan ayak kumandalı elektrikli çim biçme 

makinesi/ çim kesimi 

a) Tip / Standart model 

b) Ticari model 

c) İmalat yılı 

d) Sicil numarası 

e) Motor: elektrikli 

3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun 

olduğunu beyan etmektedir: 

f) Sertifikalandıran kurum 

g) ... Tipi CE incelemesi 

4. Harmonize standartlara atıf 

i) Ölçülen ses güç seviyesi 

i) Garanti edilen ses güç seviyesi 

k) Kesim genişliği 

q) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi: 

r) Yer ve Tarih 

MK 

 
Декларација за усогласеност со ЕУ 

(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II, 

дел A) 

1. Компанијата 

2. изјавува со целосна лична одговорност 

дека следната машина: 

Тревокосачка на струја со оператор на нозе/ 

косење трева 

а) Тип / основен модел 

б) комерцијален модел 

в) година на производство 

г) етикета 

д) мотор: на струја 

3. Усогласено со спецификациите според 

директивите: 

ѓ) тело за сертификација 

е) тест СЕ за типот 

4. Референци за усогласени нормативи 

з) измерено ниво на звучна моќност 

ѕ) Ниво на гарантирана звучна моќност 

и) обем на сечење 

н) овластено лице за составување на 

Техничката брошура 

њ) место и датум 
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