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Käyttöohjeet - Navodila za uporabo in vzdrz°evanje Rasaerba autoportante con motore a scoppio-Lama 62 cm
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Tondeuse autoportee a moteur thermique Lame 62cm
Ride-on Lawnmower with Petrol engine-62 cm blade
Aufsitzrasenmäher mit Benzinmotor und Antrieb, Schnittbreite, 62 cm

DE

Cortadora de hierba autosustentador con motor de explosión-Cuchilla 62 cm.
Zelfdragende grasmaaimachine met verbrandingsmotor-Mes 62 cm
Cortador de grama autoportante com motor de explosão-Faca 62 cm

ES

Maszyna do cie%cia trawy samonos>na z silnikiem o zaplÀonie iskrowym-Ostrze 62 cm
Gèpesìtett fuìnyirò robbanò motorral-Kès 62 cm
Samohybná sekac°ka trávy s výbušným motore-sekací list 62 cm

NL

Selvkørende plæneklipper med benzinmotor-Klinge 62 cm
Självgående gräsklippare med explosionsmotor-Knivblad 62 cm
Selvførende gressklipper med eksplosjonsmotor-62 cm klinge

PT

Itseliikkuva räjähdysmoottorilla varustettu ruohonleikkuri-Terä 62 cm

PL

Samohodna motorna kosilnica-rezilo 62 cm

Tall Console - Electric Start

Small Console - Electric Start

Small Console - Pull Start
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Il presente manuale rappresenta una parte integrante del prodotto. Vi preghiamo di conservarlo per ogni ulteriore utilizzo.
Le manuel présent fait partie intégrante du produit; nous vous prions en conséquence de le conserver pour toutes nécessités ultérieures.
The present manual constitutes an integral part of the product and it should be kept for all future reference.
Das vorliegende Handbuch gehört zu einem festen Bestandteile des Produktes und muss deshalb zur Einsichtnahme sorgfältig aufgehoben werden.
El presente manual representa una parte integrante del producto. Les rogamos que lo conserven para cualquier ulterior empleo.
Deze handleiding is een integrerend deel van het product. Wij verzoeken u hem te bewaren voor iedere mogelijke nadere raadpleging
Este manual representa uma parte integrante do produto. Recomendamos guardá-lo para outros usos.
Niniejsza instrukcja stanowi integralna% cze%s>c> produktu. Prosimy przechowywac> ja% do kazédego dalszego uzéytkowania.
A jelen szakkönyv a termék szerves részét képezi. Kérjük megörizni minden utólagos használatért.
Tato uz°ívatelská pr°íruc°ka je neopomenutelnou souc°astí výrobku. Uschovejte ji pro další pouz°ití.
Håndbogen er en integreret del af produktet. Den skal opbevares omhyggeligt for yderligere konsultation.
Denna manual utgör en integrerande del av produkten. Vi ber er spara den för senare bruk.
Dette håndboken representerer en fullende del av produkten. Det skal oppbevares for alle ytre anvendelser.
Tämä käyttöopas kuuluu olennaisena osana tuotteeseen. Säilytä se huolellisesti myöhempää käyttöä varten.
Navodila za uporabo in vzdrz°evanje so sestavni del izdelka, zato prosimo, da jih shranite in upoštevate za nadaljnjo uporabo.
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La ringraziamo per la fiducia accordataci con l'acquisto del nostro rasaerba. Siamo certi che avrà modo di apprezzare nel tempo e con
soddisfazione la qualità del nostro prodotto. La preghiamo di leggere attentamente questo manuale predisposto appositamente per informarla
circa il suo uso corretto in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

FR

Nous vous remercions de la préférence que vous nous avez accordée en choisissant notre tondeuses. Nous sommes persuadés que
vous pourrez apprécier dans le temps la qualité de notre produit et que vous en serez entièrement satisfaits.Nous vous prions de lire
attentivement ce manuel, spécialement conçu pour illustrer l'utilisation correcte de cette machine, dans le respect des normes de sécurité
fondamentales.

EN

We wish to thank you for choosing our Ride-on lawnmower. We are confident that the high quality of our machine will meet with your
satisfaction and appreciation and that your lawn mower will give you long-lasting service.Before starting to use your machine, make sure
to read with care this manual, provided to you with all the necessary information for proper use, in compliance with basic safety
requirements.

DE

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie uns durch den Kauf unseres Rasenmäher entgegengebracht haben und sind sicher, daß Sie mit der
Qualität unseres Produkte zufrieden sein werden.Wir bitten Sie, dieses Handbuch aufmerksam durchzulesen, das Sie über die richtige Verwendung
in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften informiert.

ES

Le damos las gracias por la confianza que nos ha demostrado al comprar nuestro cortacesped. Estamos seguros de que podrá apreciar con
el tiempo y con satisfacción la calidad de nuestro producto.Le rogamos lea atentamente este manual preparado expresamente para informarle
sobre el uso correcto con arreglo a los requisitos básicos de seguridad.

NL

Wij danken u voor het vertrouwen waarmee voor u onze maaimachine heeft gekozen. U zult langdurig plezier hebben van de kwaliteit van
dit produkt.Leest u aandachtig dit handboek, dat speciaal bedoeld is om u te informeren over het juiste gebruik ervan volgens de vereiste
veiligheidsvoorwaarden.

PT

Agradecemos a preferência que nos deram, escolhendo a nossa cortadores de relva.Estamos seguros que, com o tempo, podereis
apreciar a qualidade dos nossos produtos e ficareis plenamente satisfeitos.Pedimos a leitura atenta deste manual, preparado especialmente
para informar da utilização correcta da máquina e das normas de segurança fundamentais.

PL

Gratulujemy Pan>stwu zakupu naszej kosiarka do trawy jestes>my pewni, zée be%dziecie Pan>stwo usatysfakcjonowani wysoka% jakos>cia%
naszego produktu.Prosimy o uwazéne przeczytanie calÀej instrukcji obslÀugi i szczególÀowe zapoznanie sie% ze wskazaniami dotycza%cymi
bezpíeczen>stwa uzéytkowania urza%dzenia.

HU

Köszönjük Fu^nyírógép megvásárlása útján belénkhelyezett bizalmat. Biztosak vagyunk, hogy meg lesz elégedve gyártmanyunk
mino^ségével. Kérjük, olvassa el figyelemmel ezt az utasítást a helyes használati mod és a biztonsági eloirások betartása érdekében.

SK

Dìkujeme za Vai dùvìru, kterou jste projevili nákupem naí sekaèky na trávu. Jsme pøesvìdèeni, e vysoká kvalita naich výrobkù
splní Vae oèekávání a sekaèka Vám bude spolehlivì slouit po dlouhou dobu. Ne sekaèku nastartujete, pøeètìte si pozornì tento
návod k pouívání, který Vám poskytne vechny nezbytné informace týkající se pouití stroje v souladu se základními bezpeènostními
pøedpisy.
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Vi takker dig for at have valgt en af vores plæneklippere. Vi er overbeviste om, at maskinens høje kvalitet og præstationer vil tilfredsstille
dine forventninger og klippe din plæne lang tid fremover. Læs vejledningen grundigt igennem, da den indeholder vigtige råd til en korrekt
anvendelse i overensstemmelse med de vigtigste sikkerhedskrav.

SE

Vi tackar er för det förtroende ni visat oss genom att köpa vår gräsklippare. Vi är övertygade om att ni med tillfredsställelse kommer att
uppskatta vår produkts kvalitet under en lång tid framöver. Vi ber er att noggrannt läsa denna bruksanvisning som har till uppgift att
informera er om hur man ska använda gräsklipparen på ett korrekt sätt i enlighet med nödvändiga säkerhetskrav.

NO

Takk for tilliten du har vist ved å kjøpe vår gressklipper. Vi er sikker på at du i fremtiden vil sette pris på og ha glede av kvaliteten til vårt
produkt. Vi ber deg om å lese denne veiledningen for å få all informasjon om riktig bruk i overensstemmelse med de viktigste sikkerhetskravene.

FI

Kiitämme ruohonleikkurimme valinnasta. Olemme varmoja, että tuotteemme tarjoaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja kestää käytössä
pitkään. Lue käyttöopas huolellisesti, sillä se antaa tärkeää laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa.

SL

Spoštovani kupec, zahvaljujemo se Vam za nakup enega naših proizvodov in Vam z°elimo veliko zadovoljstva pri delu z novo kosilnico.Preden
pric°nete z uporabo kosilnice, pozorno preberite navodila, predstavljena v tem priroèniku, da bi spoznali in razumeli njegovo vsebino glede
pravilne uporabe kosilnice in temeljnih varnostnih ukrepov pri delu.

GR

Saς eucaristouvme gia thn protivmhsh pou maς deivxate agoravzontaς thn clookoptikhv maς mhcanhv. Eivmaste bevbaioi oti crhsimopoiwvntaς thn
qa mporevsete na ektimhvsete me eucarivsthsh thn poiovthta tou proiovntoς maς. Saς parakalouvme na diabavsete prosektikav to egceirivdio
autov pou suntavcqhke epivthdeς gia na Saς plhroforeiv katav swstov trovpo ovson aforav thn swsthv crhvsh thς mhcanhς suvmfwna me touς
basikouvς kanovneς asfaleivaς.
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Attenzione! Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso
Attention! Lire le manuel d’instructions
avant utilisation.
Caution! Read the instruction manual
before use.
Achtung! Vor der Verwendung ist die
Bedienungsanleitung zu lesen.

Atención! Leer el manual de instrucciones
antes del uso.
Pas op! De gebruiksaanwijzing voor het
gebruik nauwkeurig doorlezen.
Atenção! Ler o manual de instruções
antes do uso.
Uwaga! Przed u¿yciem przeczytac >
instrukcjê obslÀugi.

Figyelem! Elolvasni az utasìtàsokat
a hasznàlat elott.
Upozornìní! Ne zaènete sekaèku
pouívat, pozornì si prostudujte návod
k pouívání.
Forsigtig! Læs vejledningen igennem
inden ibrugtagning.
Varning! Läs bruksanvisningen innan ni
använder gräsklipparen

Advarsel! Les bruksveiledningen før
bruk.
Huomio! Lue käyttöopas huolellisesti
ennen laitteen käyttöönottoa.
Pozor! Pozorno preberite navodila
preden pric°nete z uporabo kosilnice.
Prosochv! Diabavste prosektikav to
egceirivdio odhgiwvn privn apo thn crhvsh.
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Tenere le persone estranee fuori dalla
zona di pericolo!
Eloigner toute personne etrangère de la
zone dangereuse!
Keep other people well away from the
danger area!
Unbefugte dürfen nicht in den
Gefahrenbereich gelangen!

Mantener al personal ajeno fuera de la zona
de peligro!
Zorg ervoor dat andere personen buiten
de gevarenzone blijven!
Manter pessoas estranhas fora da zona
de perigo
Osoby postronne nie powinny przebywac>
w zasie%gu pracy urza%dzenia.

A veszélyes területen ne tartózkodjanak
idegenek!
V nebezpeèné vzdálenosti se nesmí
zdrovat cizí osoby!
Hold uvedkommende personer på sikker
afstand af farezonen!
Håll alla obehöriga på avstånd från
riskområdet!

Hold uvedkommende utenfor
faresonen!
Älä anna asiattomien henkilöiden
oleskella vaara-alueella!
Oddaljite tuje osebe iz delovnega
obmoc°ja kosilnice!
Apomakruvnete ta avsceta provswpa apo
ton cwvro kinduvnou.
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Attenzione:pericolo ferimento mani e
piedi.
Attention! Danger de blessures des mains
et des pieds.
Warning: Risk of hand and feet injury.
Achtung: Hand- und Fussverletzung
Atención: peligro heridas a manos y pies.

Let op, gevaar voor verwondingen aan handen
en voeten.
Atenção, perigo machucamento mãos e
pés.
Uwaga, wiruj¹cy nó¿
niebezpieczen>stwo zranienia ra%k i nóg.
Figyelem, veszèly: kezek ès làbak
megsebzèse.

Pozor, nebezpeèí poranìní rukou a
nohou.
Forsigtig: Fare for tilføjelse af sår på
hænder og fødder.
Varning: risk för skada på händer och
fötter.
Advarsel: Fare for å skade hender og

føtter.
Huomio: käsien ja jalkojen
loukkaantumisen vaara.
Pozor! Nevarnost poškodb rok in nog!
Prosochv! Kivndunoς traumatismouv
ceriwvn kai podiwvn.
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Pericolo di aspirazione di gas tossici!
Non utilizzare l'apparecchio in ambienti
chiusi o poco ventilati.
Danger d’inhalation de gaz toxiques! Ne
pas utiliser l’appareil dans des espaces
fermés ou peu ventilés.
Risk of breathing in toxic gases ! Do not
use the unit in closed or poorly ventilated
environments.
Gefahr des Einatmens giftiger Gase !
Das Gerät darf nicht in geschlossenen
oder schlecht belüfteten Räumen
verwendet werden.

Peligro de aspiración de gases tóxicos!
No utilizar el aparato en ambientes cerrados
o poco ventilados.
Gevaar voor inademing van giftige
gassen! Gebruik het apparaat niet in
gesloten of niet goed geventileerde
ruimtes.
Perigo de aspiração de gás tossicos! Não
utilizar o aparelho em lugares fechados
ou pouco ventilados.
Niebezpieczen>stwo wdychania gazów
truja%cych! Nie uz>ywac > urza%dzenia w
pomieszczeniach zamknie %tych lub o
slÀabym przewietrzeniu.

Mèrgezo gàzak belègzèse veszèly! Ne
hasznàlni a gèpet zàrt vagy kevèsbè
szelloztetett helysègekben.
Nebezpeèí vdechování toxických plynù!
Výrobek nesmí být pouíván
v uzavøených nebo nedostateènì
vìtraných prostorách.
Fare for indånding af giftige gasser!
Anvend andrig maskinen i lukkede eller
dårligt ventilerede rum.
Risk för inandning av giftiga gaser!
Använd inte apparaten i stängda eller
dåligt ventilerade lokaler.

Fare for å puste inn giftige gasser! Ikke
bruk apparatet i lukkede eller dårlig
ventilerte lokaler.
Myrkyllisten kaasujen hengittämisen
vaara! Älä käytä laitetta suljetuissa tai
riittämättömästi ilmastoiduissa tiloissa.
Nevarnost vdihavanja strupenih izpušnih
plinov! Nikoli ne uporabljajte kosilnice v
zaprtem ali slabo zrac°enem prostoru.
Kivndunoς eispnohvς toxikwvn aerivwn. Mh
crhsimopoieivte thn suskeuhv se kleistouς hv
livgo aerizovmenouV cwvrouς.
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Pericolo di esplosione! Non effettuare
rabbocchi di carburante con motore in
moto.
Danger d’explosion ! Ne pas faire le plein
de carburant, moteur en marche.
Risk of explosion ! Do not fill the unit
with unleaded petrol while the engine is
running.
Explosionsgefahr ! Treibstoff darf nicht
bei laufendem Motor nachgefüllt werden.

Peligro de explosión! No rellenar con
carburante cuando el motor está
encendido
Gevaar voor explosie! Vul geen
brandstof met draaiende motor bij.
Perigo de explosão! Não juntar o
carburante com o motor em função
Niebezpieczen >s two wybuchu! Nie
przelewac> paliwa przy zapalonym silniku

Robbanàsveszèly! Ne hajtani vègre az
uzemanyag toltèst amikor a motor
mukodèsben van.
Nebezpeèí výbuchu! Pohonné hmoty je
zakázáno doplòovat pokud je motor v chodu.
Eksplosionsfare! Fyld aldrig brændstof
på med motoren tændt.
Risk för explosion! Utför inte
påfyllning av bränsle med motorn
igång.

Fare for eksplosjon! Ikke etterfyll
drivstoff med motoren i gang.
Räjähdyksen vaara! Älä suorita
polttoaineentäydennystä moottorin
käydessä.
Nevarnost eksplozije! Ne nalivajte
gorivo v kosilnico, ko motor deluje.
Kivndunoςς evkrhxhςς! Mh bavzete ta kauvsima
me ton kinhthvra upo kivnhsh.
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Attenzione! Superficie calda.
Attention! Surface chaude
Caution! Hot surface
Achtung! Oberfläche ist heiß.

Atención! Superficie caliente
Pas op! Warm oppervlak
Atenção! Supercifie quente
Uwaga! Powierzchnia gora%ca

Figyelem! Meleg felulet.
Výstraha! Horký povrch.
Forsigtig! Varm overflade.
Varning! Mycket het yta.

Advarsel! Varm overflate
Huomio! Kuuma pinta.
Pozor! Vroc°a površina.
Prosochv! Epifavneia qermhv.
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Effettuare lavori di manutenzione o riparazioni solo dopo aver letto il manuale
d’istruzione, aver tolto la chiave d’accensione e staccato la candela.
Effectuer les travaux d’entretien ou de
réparation uniquement après avoir lu le
manuel d’emploi, enlevé la clé de contact
et débranché la bougie.
Remove the ignition key and read the
instruction manual before carrying out
any service or maintenance work on the
ride-on lawnmower and disconnect the
spark plug.
Wartungsarbeiten oder Reparaturen erst
durchführen, wenn die Betriebanleitung
durchgelesen, der Zündschlüssel
abgenommen und die Kerze abgetrennt
wurde.

Efectúen los trabajos de manutención o
las reparaciones sólo tras haber leido el
manual de instrucciones, haber quitado la
llave de contacto y desconectado la bujía.
Lees eerst de gebruiksaanwijzingen,
verwijder de contactsleutel en los de bougie
vooraleer de onderhoudsbewerkingen en
reparaties uit te voeren.
Efetuar os trabalhos de manutenção ou
consertos só depois de ter lido o manual
de instruções, ter retirado a chave de
ignição e destacado a vela.
Wykonywaæ prace zwi¹zane z
konserwacj¹ lub napraw¹ wy³¹cznie po
przeczytaniu instrukcji obs³ugi, po wyjêciu
kluczyka zap³onu i roz³¹czeniu wiecy.

Csak a hasznàlatì utasìtàs elolvasàsa
utàn lehet elvègezni a szuksèges
javìtàsokat.Eltàvolitjuk a kulcsot ès
kivesszuk a gyetyàt.
Provádìjte údrbáøské práce a opravy
na stroji jen po pøeètení pokynù
k pouití, po vytaení klíèku zapalování
a odpojení svíèky.
Udfør kun vedligeholdelse eller
reparationer efter at have læst
brugermanualen og efter at have taget
tændingsnøglen ud og fjernet tændrøret.
Utför underhållsarbeten och reparationer
endast efter att ha läst bruksanvisningen,
ha dragit ur startnyckeln och ha
frånkopplat tändstiftet.
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Attenzione! Proteggere dalla pioggia.
Attention! Protéger de la pluie et de
l’humidité.
Caution! Protect from rain.
Achtung! Vor Regen und Nässe
schützen.
Atención! Proteger de la lluvia de la
humedad.

Voorzichtig! Beschermen tegen regen
an vocht.
Atenção! Protegercontra a chuva e a
humidade.
UWAGA! Zabezpieczyæ przed deszczem
i wilgoci¹.

Figyelem! Óvni az esõtõl és a
nedvességtõl.
POZOR! Chraòte pøed detìm a vlhkem.
BEMÆRK!Skal beskyttes mod regn og
fugtighed
Varning! Skyddas från regn och fukt.

Vedlikeholdsarbeid eller reparasjoner må
kun utføres etter at man har lest brukerog vedlikeholdsmanualen,og etter at
man har tatt ut startnøkkelen og tatt ut
startpluggen.
Suorita huolto- ja korjaustoimenpiteet
vain sen jälkeen, kun olet lukenut
käyttöoppaan, ottanut virta-avaimen pois
paikaltaan ja irrottanut sytytystulpan.
Izvrite vzdrevanja ali popravila samo
potem, ko ste prebrali priroènik navodil,
odstranili kljuèe za postavljanje v pogon
in izkljuèili sveèko.
Pragmatopoihvste ergasive sunthvrhsh hv
episkeuev movno afouv evcete prwvta diabavsei
to egceirivdio twn odhgiwvn, evcete bgavlei to
kleidiv ekkivnhsh kai evcete bgavlei epivsh
kai to mpouziv.
.
Pas på! Beskyttelse mot regn og
fuktighet.
Varoitus! Suojele sateelta ja
kosteudelta.
Pozor! Zaèitite pred dejem in
vlanostjo.

Ðñïóï÷ç ! Ðñïóôáôåõåôå áðï ôçí âñï÷ç êáé ôçí
õãñáóéá
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SIMBOLOGIA SULLA MACCHINA - SIGLES SUR LAPPAREIL - SYMBOLS ON THE MACHINE - SYMBOLE AM GERÄT SIMBOLOGÍA EN LA MÁQUINA - SYMBOLEN OP DE MACHINE - SIMBOLOS SOBRE A MAQUINA SYMBOLE NA MASZYNIE - GEPEN LEVO JELZESEK - SYMBOLY NA STROJI - MASKINSYMBOLER MASKINSYMBOLER - SYMBOLER PÅ MASKINEN SIMBOLOGI PÅ MASKINEN - KONEESSAK KÄYTETYT SYMBOLIT OZNAKE NA STROJU - SUMBOLA EPI THS MHCANHS
Questi simboli sono usati sulla macchina:
Les sigles suivants figurent sur la tondeuse :
The following symbols are fixed on the Ride-on lawnmower:
Die folgenden Hinweise sind am Aufsitzmäher angebracht:
Estos símbolos son usados sobre la máquina:
Deze symbolen zijn op de machine gebruikt:
Sobre a máquina sao usados estes simbolos:
Symbole te sa% uz>ywane na maszynie:
A kovetkezo jelzèsek vannak a gèpen hasznàlva:
Na stroji jsou pou°ity následující symboly:
Anvendte symboler på maskinen:
Följande symboler används på maskinen:
Disse er symboler som finnes på maskinen:
Koneessa on käytetty seuraavia symboleita:
Na stroju so prikazane naslednje oznake:
Ta suvmbola autav crhsimopoiouvntai epi thςς mhcanhςς:

Etichetta "ATTENZIONE" generale.
Dall’alto a sinistra:
- Attenzione! Leggere il manuale istruzioni prima dell’uso
- Coltello girevole, pericolo ferimento
arti
- Pericolo di lancio oggetti
- Effettuare lavori di manutenzione o
riparazioni solo dopo aver letto il manuale d’istruzione, aver tolto la chiave d’accensione e staccato la candela.
- Mantenere la distanza di sicurezza
per le persone non addette al lavoro
quando il trattorino è in funzione
- Massima pendenza di lavoro: 10°
- Indice di rumorosità a norme di legge
- Tenere le persono estranee fuori
dalla zona di pericolo
- Accertarsi che non ci siano minori
nella zona di lavoro.
- Non portare mai passeggeri.

Etiquette “ATTENTION” générale.
De haut à gauche:
- Attention! Lire le manuel d’instructions
avant utilisation.
- Lame tournante, risque de blessures
des membres.
- Danger : risque de projection d’objets
- Effectuer les travaux d’entretien ou
de réparation uniquement après
avoir lu le manuel d’emploi, enlevé
la clé de contact et débranché la
bougie.
- Se tenir à une distance de sécurité
de la tondeuse en marche (à
l’exception de l’opérateur).
- Déclivité maxi. de travail : 10%
- Puissance sonore aux termes de la
loi.
- Eloigner toute personne etrangère
de la zone dangereuse!
- Vérifier qu’il n y a aucun mineur dans
la zone de travail.
- Ne transporter aucun passager.

General label “ATTENTION”
From top to left:
- Caution! Read the instruction manual
before use.
- Rotating blade, risk of limb injury
- Danger of thrown objects
- Remove the ignition key and read
the instruction manual before
carrying out any service or
maintenance work on the ride-on
lawnmower and disconnect the spark
plug.
- Keep the safety distance from the
operating ride-on lawnmower (except
operator)
- Max. work slope: 10°
- Noise level in accordance with the
law
- Keep other people well away from
the danger area!
- Make sure there are no children within
the work area.
- Never carry any passenger.

Generelle Warnetikette
Von oben nach links:
- Achtung! Vor der Verwendung ist die
Bedienungsanleitung zu lesen.
- Drehendes Messer Gefahr für Arme
und Beine
- Schleuder-Gefahr von Gegenständen
- Wartungsarbeiten oder Reparaturen
erst durchführen, wenn die
Betriebanleitung durchgelesen, der
Zündschlüssel abgenommen und
die Kerze abgetrennt wurde.
- Sicherheitsabstand bei laufendem
Aufsitzmäher einhalten.
- Max. Hangneigung bei der Arbeit:
10°
- Geräuschpegel gemäss Gesetz.
- Unbefugte dürfen nicht in den
Gefahrenbereich gelangen!
- Vergewissern Sie sich, dass sich
keine Kinder im Arbeitsbereich
aufhalten.
- Niemandem darf das Mitfahren
gestattet werden.

Etiqueta “ATENCIÓN” general.
Desde arriba a la izquierda:
- Atención! Leer el manual de
instrucciones antes del uso.
- Cuchillo giratorio, peligro heridas
extremidades
- Peligro de lanzamiento de objetos
- Efectúen los trabajos de manutención
o las reparaciones sólo tras haber leido
el manual de instrucciones, haber
quitado la llave de contacto y
desconectado la bujía.
- Mantener la distancia de seguridad
para las personas no encargadas
del trabajo cuando el pequeño
tractor está en funcionamiento
- Máxima pendencia del prado durante el
trabajo: 10°
- Índice de ruido a normas de ley
- Mantener al personal ajeno fuera de la
zona de peligro!
- Asegúrense de que ho haya menores
de edad en la zona de trabajo.
- Nunca lleven pasajeros.

Algemeen “LET OP” etiket.
- Pas op! De gebruiksaanwijzing voor
het gebruik nauwkeurig doorlezen.
- Lees de handleiding voor het gebruik
- Draaimes, gevaar voor verwondingen
aan de ledematen
- Gevaar voor wegspringende
voorwerpen
- Lees eerst de gebruiksaanwijzingen,
verwijder de contactsleutel en los de
bougie
vooraleer
de
onderhoudsbewerkingen
en
reparaties uit te voeren.
- Houd u op een afstand van
onbevoegde personen wanneer de
tractor in bedrijf is
- Maximale helling van het grasveld
tijdens de bewerking: 10°
- Geluidsniveau overeenkomstig de
normen
- Zorg ervoor dat andere personen
buiten de gevarenzone blijven!
- Verzeker u ervan dat er zich geen
minderjarigen in de werkzone
bevinden.
- nooit passagiers meenemen

Etiqueta “ATENÇÃO” general.
Do alto à esquerda:
- Atenção! Ler o manual de instruções
antes do uso.
Cortador
rotante,
perigo
machucamento dos artos
- Perigo lanço objetos
- Efetuar os trabalhos de manutenção
ou consertos só depois de ter lido o
manual de instruções, ter retirado a
chave de ignição e destacado a vela.
- Os que não sao os operadores
devem manter uma distancia de
segurança quando o mini trator está
funcionando.
- Máxima pendencia do gramado : 10°
- Indice de rumorosidade em
conformidade com a lei.
- Manter pessoas estranhas fora da
zona de perigo
- Certificar-se de que não haja menores
na zona de trabalho.
- Nunca levar passageiros.

Etykietka “UWAGA” ogólnie.
Z góry na lewo:
- Uwaga! Przed u¿yciem przeczytac>
instrukcjê obslÀugi
- Nóz> obrotowy, niebezpieczen>stwo
zranienia ra%k i nóg
- Niebezpieczen> s twa wyrzutu
przedmiotów
- Wykonywaæ prace zwi¹zane z
konserwacj¹ lub napraw¹ wy³¹cznie
po przeczytaniu instrukcji obs³ugi, po
wyjêciu kluczyka zap³onu i roz³¹czeniu
wiecy.
Utrzymywac>
odleglÀ o s> c >
bezpieczen>stwa wzgle% dem osób
nie upowaz>nionych do pracy gdy
traktorek jest w dzialÀaniu!
- Maksymalne pochylenie trawnika
podczas pracy: 10°
- Wskaz> n ik halÀ a s> l iwos> c i zgodnie z
normami prawa.
- Osoby postronne nie powinny
przebywac> w zasie% g u pracy
urza%dzenia.
- Upewniæ siê czy w pobli¿u nie
znajduj¹ siê osoby niepe³noletnie
- Nie przewoziæ nigdy pasa¿erów.
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Questi simboli sono usati sulla macchina:
Les sigles suivants figurent sur la tondeuse :
The following symbols are fixed on the Ride-on lawnmower:
Die folgenden Hinweise sind am Aufsitzmäher angebracht:
Estos símbolos son usados sobre la máquina:
Deze symbolen zijn op de machine gebruikt:
Sobre a máquina sao usados estes simbolos:
Symbole te sa% uz>ywane na maszynie:
A kovetkezo jelzèsek vannak a gèpen hasznàlva:
Na stroji jsou pou°ity následující symboly:
Anvendte symboler på maskinen:
Följande symboler används på maskinen:
Disse er symboler som finnes på maskinen:
Koneessa on käytetty seuraavia symboleita:
Na stroju so prikazane naslednje oznake:
Ta suvmbola autav crhsimopoiouvntai epi thςς mhcanhςς:

Altalànos “FIGYELEM” cìmke.
Fentrol balra:
- Figyelem! Elolvasni az utasìtàsokat
a hasznàlat elott.
- Forgò kès, veszèly: vègtagok
megsebzèse
- Veszèly: tàrgyak kidobàsa
- Csak a hasznàlatì utasìtàs elolvasàsa
utàn lehet elvègezni a szuksèges
javìtàsokat.Eltàvolitjuk a kulcsot ès
kivesszuk a gyetyàt.
- Betartatni a biztonsàgitàvolsàgot a
szemèlyekkel akik nem dolgoznak a
kis traktorral amikor ez mukodèsben
van.
- A gyep maximàlis lejtèse a
megmunkàlàs alatt: 10°
- Zajszint a torvènyrendeletek szerint.
- A veszélyes területen ne
tartózkodjanak idegenek!
- Meggyozodni,hogy kiskorùak ne
legyenek a kozelben.
- Ne vigyunk utasokat.

Všeobecná etiketa “POZOR”.
Od horní levé strany:
- Upozornìní! Ne zaènete sekaèku
pouívat, pozornì si prostudujte
návod k pouívání.

Allminnelige etikettet “FORSIKTIG”
Fra toppen i venstre siden:
- Advarsel! Les bruksveiledningen før
bruk.
- Rullende knive, hender og føtter kan bli
skadet
- Farlig for stykker kan kastes
- Vedlikeholdsarbeid eller reparasjoner må
kun utføres etter at man har lest brukerog vedlikeholdsmanualen,og etter at man
har tatt ut startnøkkelen og tatt ut
startpluggen.
- Når apparatet er i gang alltid holde
personer som ikke er interesserte med
verken på sikringsavstanden.
- Høyeste engshellingen under verk: 10°
- Bråksnivået ifølge loven.
- Hold uvedkommende utenfor faresonen!
- Forsikre deg om at mindreårige ikke
oppholder seg i arbeidsområdet
- Ta aldri med passasjerer på maskinen.

Yleinen “VAROITUS” kyltti.
Ylhäältä vasemmalle:
- Huomio! Lue käyttöopas huolellisesti
ennen laitteen käyttöönottoa.
- Sinkoavien kappaleiden vaara
- Suorita huolto- ja korjaustoimenpiteet
vain sen jälkeen, kun olet lukenut
käyttöoppaan, ottanut virta-avaimen
pois paikaltaan ja irrottanut
sytytystulpan.
- Älä anna asiattomien henkilöiden
oleskella
puutarhatraktorin
toimintasäteellä
Nurmikon
maksimikaltevuus
työskentelyn aikana: 10°
- Melutaso säännösten mukaisesti
- Älä anna asiattomien henkilöiden
oleskella vaara-alueella!
- Varmista, että työskentelyalueella ei
ole alaikäisiä.
- Älä koskaan kuljeta matkustajia.

- Otoc° n ý nuñ z ° , nebezpec° í porane° n í
konc°etin
- Nebezpec°í odhozených pr°edme°tuñ
- Provádìjte údrbáøské práce a opravy
na stroji jen po pøeètení pokynù
k pouití, po vytaení klíèku
zapalování a odpojení svíèky.
- Pr°i provozu traktorku dbejte na to,
aby osoby, které se strojem
nepracují, byly
v bezpec° n é
vzdálenosti.
- Maximální svah louky pro sec°ení: 10°
- Ukazatel hluc°nosti podle pr°edpisuñ
- V nebezpeèné vzdálenosti se nesmí
zdrovat cizí osoby!
- Ujistìte se, zda se pracovním prostoru
nepohybují dìti.
- Nepøepravujte na traktorku jiné osoby.
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Alment “ADVARSELSSKILT”.
Oppe fra og mod højre:
- Forsigtig! Læs vejledningen igennem
inden ibrugtagning.
- Drejelig kniv, fare for tilføjelse af sår
på kroppen
- Fare for flyvende genstande
- Udfør kun vedligeholdelse eller
reparationer efter at have læst
brugermanualen og efter at have
taget tændingsnøglen ud og fjernet
tændrøret.
- Hold uvedkommende personer på
sikker afstand af traktoren, når den
er i brug
- Maks.hældning af plænen under
klipning: 10°
- Støjniveauet ligger inden for de
lovpligtige normer
- Hold uvedkommende personer på
sikker afstand af farezonen!
- Sørg for at der ikke befinder sig
børn i arbejdsområdet
- Medtag aldrig passagerer

Etikett allmän “VARNING”.
Från längst upp till vänster:
- Varning! Läs bruksanvisningen innan
ni använder gräsklipparen
- Vridbar kniv, risk för skada på
extremiteterna.
- Risk för utslungning av föremål.
- Utför underhållsarbeten och
reparationer endast efter att ha läst
bruksanvisningen, ha dragit ur
startnyckeln och ha frånkopplat
tändstiftet.
- Håll obehöriga personer på säkert
avstånd när traktorn är i funktion.
- Maximal lutning på gräsmattan under
arbetet: 10°.
- Bullernivån respekterar gällande
normer.
- Håll alla obehöriga på avstånd från
riskområdet!
- Se till att inga minderåriga vistas i
arbetsområdet.
- Ta aldrig med passagerare.

Splona oznaka POZOR
Iz smeri zgornjega levega kota:
- Pozor! Pozorno preberite navodila
preden pric°nete z uporabo kosilnice.

Genikhv etikevta “PROSOCH”
Apo to avnw mevroς proς ta aristerav:
- Prosochv! Diabavste prosektikav to
egceirivdio odhgiwvn privn apo thn
crhvsh.
- Peristrofikov macaiv r i, kiv n dunoς
traumatismouv twn avkrwn.
- Kivnduno ektovxeushς antikeimevnwn.
- Pragmatopoihvste ergasive sunthvrhshς
hv episkeuev movno afouv evcete prwvta
diabavsei to egceirivdio twn odhgiwvn,
evcete bgavlei to kleidiv ekkivnhsh kai
evcete bgavlei epivsh kai to mpouziv.
- Diathreivte thn apovstash asfaleivaς
gia ta provswpa pou eivnai avsceta me
thn ergasiv a ov t an to trakterav k i
leitourgei.v
- Mevgisth klivsh tou edavfouς katav thn
ergasiva: 10°
- Deivkthς qorubhtikovthtaς suvmfwna me
ton novmo.
- Apomakruvnete ta avsceta provswpa apo
ton cwvro kinduvnou.
- Bebaiwqeivte ovti den upavrcoun mikrav
paidiav guvrw apov thn zwvnh ergasivaς.
- Mhn metafevrete potev epibavteς.

- Rotirajoèe rezilo, nevarnost pokodb
rok in nog
- Nevarnost: leteèi predmeti
- Izvrite vzdrevanja ali popravila
samo potem, ko ste prebrali priroènik
navodil, odstranili kljuèe za
postavljanje v pogon in izkljuèili
sveèko.
- Med delovanjem motorja, oddaljite
vse
nezaposlene
osebe
iz
delovnega obmoèja stroja
- Najveèji dovoljeni nagib terena med
delom: 10°
- Oznaka glasnosti v skladu s predpisi
- Oddaljite tuje osebe iz delovnega
obmoc°ja kosilnice!
- Preverite da ni mladoletnikov v delovni
coni.
-Nikoli ne prevaajte potnikov
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Attenzione: pericolo ferimento arti. Parti in movimento.
Attention ! Danger de blessures des membres. Parties tournantes.
Warning: risk of limb injury. Rotating parts.
Achtung: Gliederverletzung Drehende Teile
Atención: peligro heridas a extremidades. Piezas giratorias.
Let op, gevaar voor verwondingen aan de ledematen. Draaiende
delen.
Atenção, perigo machucamento artos. Partes rotantes.
Uwaga, niebezpieczen>stwo zranienie ra%k i nóg. Cze%s>ci obrotowe.
Figyelem, veszèly: vègtagok megsebzèse. Forgò rèszek.
Pozor, nebezpec°í zrane°ní konc°etin. Rotující c°ásti.
Advarsel: Fare for tilføjelse af sår på kroppen. Roterende dele.
Varning: risk för skada på extremiteterna. Roterande delar.
Forsiktig: hender og føtter kan bli skadet. Rullende deler.
Varoitus: käsiin ja jalkoihin kohdistuvien onnettomuuksien vaara.
Pyöriviä teriä.
Pozor: nevarnost pokodb rok in nog. Rotirajoèa orodja.
Prosochv: kivndunoς traumatismouv twn avkrwn. Peristrefovmena mevrh.

Attenzione:pericolo ferimento mani e piedi.
Attention! Danger de blessures des mains et des
pieds.
Warning: risk of hand and feet injury.
Achtung: Hand- und Fussverletzung
Atención: peligro heridas a manos y pies.
Let op, gevaar voor verwondingen aan handen en
voeten.
Atenção, perigo machucamento mãos e pés.
Uwaga, niebezpieczen>stwo zranienia ra%k i nóg.
Figyelem, veszèly: kezek ès làbak
megsebzèse.
Pozor, nebezpec°í porane°ní rukou a nohou.
Advarsel: Fare for tilføjelse af sår på hænder og
fødder
Varning: risk för skada på händer och fötter.
Forsiktig: hender og føtter kan bli skadet.
Varoitus: käsiin ja jalkoihin kohdistuvien
onnettomuuksien vaara.
Pozor: nevarnost pokodb rok in nog.
Prosochv: kivndunoς traumatismouv ceriwvn kai podiwvn.

Attenzione: pericolo di scottature. Parti calde.
Attention! Danger de brûlures. Parties chaudes.
Warning: risk of burns. Hot parts
Achtung: Heisse Teile - Verbrennungsgefahr.
Atención: peligro de quemaduras. Piezas
calientes.
Let op, gevaar voor brandwonden. Hete delen.
Atenção, perigo queimaduras. Partes quentes.
Uwaga, niebezpieczen>stwo poparzenia. Cze%s>ci
gora%ce.
Figyelem, veszèly: ègèsisebek. Meleg rèszek.
Pozor, nebezpec°í popálení. Horké c°ásti.
Advarsel: Fare for forbrænding. Varme dele.
Varning: risk för brännskada. Varma delar.
Forsiktig: brannsårfare. Varme deler.
Varoitus: palovammojen vaara. Kuumia osia.
Pozor: nevarnost opeklin. Stroj je vroè.
Prosochv: kivndunoς egkaumavtwn. Qermav mevrh.

Etichetta di conformità CE - Etiquette de conformité CE - Conformity EC label CE-Konformitätsetikett - Etiqueta de conformidad CE - Etiket CE overeenstemming Etiqueta de conformidade CE - Etykietka zgodnos>ci CE Cìmke amely igazolja,hogy a gèp az EU rendelkezèsei szerint volt gyàrtva - Štítek potvrzující konformitu CE
EU-mærke – Etikett för överensstämmelse med CE – Etikettet for UE overenmsstemmelsen - CE – kyltti Nalepka o skladnosti s predpisi EZ - Etikevta sumfwnivaς CE
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COSTRUTTORE
CONSTRUCTEUR
MANUFACTURER
BAUFIRMA
CONSTRUCTOR
FABRIKANT
FABRICANTE
PRODUCENT
EPITO
VÝROBCE
FABRIKANT
TILLVERKARE
KONSTRUKTØREN
VALMISTAJA
IZDELOVALEC
KATASKEUASTHS
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3

4

5
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Modello
Modèle
Model
Modell
Modelo
Model
Modelo
Model
Tipus
Model
Model
Modell
Modell
Malli
Modell
Montevlo

Numero di serie articolo-Progressivo
Numéro de série article-Progressif
Serial number - Progressive
Seriennummer-Progressiv
Número de serie artículo-Progresivo
Serienummer artikel – Oplopend
Numero de série artigo-Progressivo
Numer serii atykulÀu - Poste%puja%cy
Az àrù sorozatszàma-novekvo
Sériové c°íslo výrobku-Progresivní
Serienummer produkt-Fortløbende
Serienummer artikel-Progressivt
Godsserietallet-Progressiv
Tuotteen sarjanumero-Kasvava
Serijska tevilka izdelka-Zaporedna
Ariqmoς seirav eivdouς- Proodeutikoς

Giri del motore-Potenza in Kw
Vitesse du moteur-Puissance en Kw.
Engine revolutions-Power in Kw
Motordrehzahl-Leistung in Kw
Revoluciones del motor-Potencia en Kw
Toerental van de motor-Vermogen in Kw
Voltas do motor-Potência em Kw
Obroty silnika-Moc w Kw
A motor fordulatszàma-teljesìtmèny KW
Otác°ky motoru-Výkon v Kw
Motoromdrejninger-Effekt i Kw
Motorvarv-Effekt i Kw
Motorsrundt-Kw kraft
Moottorin kierrokset-Teho Kw
Vrtljaji motorja-Moè v Kw
Strofeς tou kinhthvra-Iscuς se Kw

Anno di costruzione
Année de construction
Year of construction
Baujahr
Año de construcción
Bouwjaar
Ano de fabricação
Rok produkcji
Epìtèsièv
Rok výroby
Fremstillingsår
Tillverkningsår
Konstruksionsår
Valmistusvuosi
Leto izdelave
Etoς kataskeuhς.

Peso
Poids
Weight
Gewicht
Peso
Gewicht
Peso
Cie%z>ar
Sùly
Hmotnost
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Vægt
Vikt
Vekt

Tea
Paino
Bavroς

FINLAND

TURVASÄÄNNÖKSET
1) Kaikkien puutarhatraktoria käyttävien henkilöiden tulee tuntea
käyttöohjeet perusteellisesti.
lErittäin tärkeä määräys: alle 16- vuotiaat tai alkoholin tai lääkeaineiden
vaikutuksen alaisena olevat henkilöt eivät saa käyttää tätä konetta.
2) Bensiinimoottorin pakokaasupäästöt: nämä päästöt sisältävät erittäin
vaarallista häkää, konetta ei tule käyttää tämän vuoksi suljetuissa tiloissa.
3) Varmista traktorin käytön aikana, ettei asiattomia henkilöitä tai ennen
kaikkea lapsia tai eläimiä pääse koneen läheisyyteen.
4)Varmista, että koneen käytön aikana leikattavalla nurmikolla ei ole
ylimääräisiä esineitä. Nurmikolle jätetty esine voi joutua koneen
sinkoamaksi aiheuttaen vahinkoja, vakavia vammoja tai aiheuttaen
kuoleman.
5) Älä tupakoi koneen läheisyydessä sen käytön aikana.
6) Leikkaa ruoho ainoastaan päivänvalossa tai joka tapauksessa siten,
että näkyvyys on moitteeton.
7) Leikkaa rinteessä ainoastaan siirtyen suoraan ylös ja alas, ÄLÄ
KOSKAAN siirtyen kulmittain tai poikittain rinteessä.
8) Älä pane leikkuulaitetta koskaan päälle kun ajat leikattavalle alueelle.
9) Älä käytä konetta silloin, kun sen runko on vaurioitunut tai sen turvalaitteet
puuttuvat jostain syystä (esim. ruohon keruukori jne.).
10) Moottoriosaston oikea paikka on tutkittu suunnittelun ja valmistuksen
yhteydessä jo tehtaalla ja tämän vuoksi sitä ei saa muuttaa.
11) Älä kallista konetta sivuille.
12) Tämä traktori on varustettu turvalaitteella, joka sammuttaa moottorin
aina silloin, kun käyttäjä poistuu kuljettajan istuimelta.
13) Älä pane käsiäsi tai jalkojasi leikkuulaitteen läheisyyteen sen toiminnan
aikana. Älä mene myöskään leikatun ruohon poistokanavan läheisyyteen.
14) Älä siirrä tai nosta konetta käsin moottorin käydessä.
15) Konetta huollettaessa, sammuta aina moottori ja irrota sytytystulppa.
Tärkeää: Poista virta-avain lukosta joka kerta, kun käyttäjä jättää
traktorin valvomatta.
16) Sammuta moottori seuraavissa tapauksissa:
l kun poistut koneen luota tai sen kuljetuksen aikana
l ennen polttoainetäydennystä
l ruohon keruukorin tyhjentämisen yhteydessä
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17) Ole erityisen varovainen ruohon leikkuun aikana. Vammojen vaara!
Pidä kädet ja jalat kaukana leikkauslaitteesta ja rungosta. Käytä
suojarukkasia.
18) Anna moottorin jäähtyä ennen koneen varastointia suljettuihin tiloihin.
19) Tulipalon välttämiseksi pidä moottori ja pakoputki aina puhtaina ruohon
jäämistä, lehdistä ja rasvavuodoista.
20) Tarkista säännöllisesti, ettei ruohon keruukori ole päässyt kulumaan.
21) Älä leikkaa ruohoa peruuttaen.
22) VAROITUS! Leikkaus- ja kuljetustoimenpiteiden aikana ja erityisesti
peruutusvaihteen ollessa päällä, varmista, että paikalla ei ole muita
henkilöitä.
Huolto ja varastointi
1) Varmista, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukasti kiinni. Näin
varmistat turvallisen työskentelyn.
2) Älä varastoi polttoainetta sisältävää konetta koskaan sellaisiin tiloihin,
joissa polttoaineen muodostamat kaasut voivat joutua alttiiksi avotulille
tai kipinöille.
3) Anna moottorin jäähtyä ennen kuin varastoit koneen suljettuihin tiloihin.
4) Varmista, ettei moottorilla, pakoputkella, akkutilassa tai polttoainesäiliön
lähellä ole ruohoa, lehtiä tai liikaa voiteluainetta. Tulipalon vaara.
5) Tarkista säännöllisesti, että ruohon keruukori on moitteettomassa
kunnossa.
6) Tur vallisuuden kannalta on tärkeää, että vaihdat kuluneet tai
vahingoittuneet osat välittömästi uusiin.
7) Mikäli joudut tyhjentämään polttoainesäiliön, suorita tämä toimenpide
ulkosalla.
8) Asenna terät annettujen ohjeiden mukaisesti ja käytä ainoastaan teriä,
joissa on valmistajan tai jälleenmyyjän merkki tai nimi ja jotka on varustettu
viitenumerolla. Terien vaihto tai huolto tulisi suorituttaa ainoastaan
valtuutetulla jälleenmyyjällä.
9) Suojaa kätesi terien asennuksen ja poiston yhteydessä tarkoitukseen
sopivia suojarukkasia käyttämällä. Terien vaihto tai huolto tulisi suorituttaa
ainoastaan valtuutetulla jälleenmyyjällä.
10) Älä koskaan pese traktoria vesisuihkun kanssa. Käytä kosteaa riepua
traktorin puhdistamiseksi korroosiovaaran välttämiseksi.

NIMIKKEISTÖ (alkaa sivulla 119)
1
2
3
4
5

Istuin
6
Ohjauspyörä
7
Ruohon keruukori
8
Leikkuulaite
9
Virta-avain (vain sähkökäynnistysversiossa) 10

Käynnistysköysi (vain nykäisykäynnistysversio) 11 Vaihteen valitsin
Kaasuvipu
12 Leikkuukorkeuden säätövipu
Akku
13 Polttoainesäiliön korkki
Terän käyttövipu
14 Moottorin toiminnan ja kori täynnä merkkivalo
Kytkin/jarrupoljin
(sähkökäynnistysversio)
15 Ruohonkeruusäkin kahva

TEKNISET OMINAISUUDET
6,0 Hp ÷ 6,5 Hp

Moottori

Sähkö / nykäisy

Käynnistys

Vaihteet

Viisi vaihdetta eteenpäin ja peruutusvaihde
8,0 Km/h

Maksiminopeus

Ruohon keruukorin mitat

2000 mm x 630 mm x 1020 mm

Runko

Polypropeeni

Leikkuulevy

Teräs

Leikkuuleveys

62 cm

Leikkuukorkeuden säätö

Säätö 5 leikkausasentoon
1,5 m

Kääntösäde

150 litraa

Ruohon keruukori

Käyttäjän sallittu enimmäispaino

120 Kg

PAKKAUKSESTA PURKAMINEN
Puutarhatraktori on pakattu pahvilaatikkoon ja käyttövalmis. Kokoa vain istuin, ohjauspyörä, ruohon keruukori sekä eturenkaat (Jotkut mallit toimitetaan
eturenkaat jo asennettuina). Noudata seuraavaa järjestystä pakkausta purkaessasi:
1 - Poista kaikki osat pakkauksesta ja kierrätä pakkauspahvi sekä muu materiaali säännösten mukaisesti.
2 - Tarkista, että laitteen mukana on toimitettu kaikki tarvittavat osat.
3 - Aloita kokoaminen.

Puutarhatraktorin käyttöönotto (myös koekäyttö) on ehdottomasti kielletty ennen sen kokoonpanon loppuun suorittamista.
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B

RUOHON KERUUKORIN ASENNUS (katso sivu 119)
Ruohon keruukori toimitetaan kaikkien mallien kanssa vakiovarusteena.
Asennusta varten tarvitaan seuraavat osat ja työvälineet:
Tarvittavat välineet:
- Tähtiruuvimeisseli
- Avain, Ø 8
Osat:
- 4 ruuvia M5x30 UNI 7688
- 4 automaattimutteria M5
- Ruohonkeräyskorin eturunko

Asennus:
Kiinnitä ruohonkeräyskorin eturunko jo esiasennettun ruohonkeräyskorin runkoon.
Varo, että ruohonkeräyskorin etuosa on oikeassa asennossa, jotta varmistetaan sen sekä traktorin kunnollinen toiminta.
Työnnä 4 M5x30 ruuvia asianmukaisiin aukkoihin.
Ruuvaa kiinni ja kiristä hyvin asianmukaisilla välineillä ruuvit ja nailoniset automaattimutterit.
Suorita loppuun korin kiinnitys asentaen kori runkoon kiinnittäen vastaavat kumikoukut.

C

PYÖRIEN ASENTAMINEN (katso sivu 119)
(HUOMAA: Jotkut mallit toimitetaan esiasennettujen pyörien kanssa.)
1 - Asenna etupyörät kiinni akseleihin (16) asettamalla aluslaatta (17), pyörä (18) ja toinen aluslaatta (19).
2 - Kiinnitä kiinnitysrenkaalla (20).
Tarvittavat välineet:
- Pihdit
Osat:
- 4 aluslaattaa
- 2 kiinnitysrengasta

Varoitus! Asenna rengas siten, että venttiili osoittaa ulospäin.

D1

OHJAUSPYÖRÄN KOKOAMINEN (katso sivu 120)
Tarvittavat välineet:
- Tähtiruuvimeisseli
- Avain, Ø 10
Osat:
- 1 ruuvi, M6x45 UNI 7687
- laipallinen mutteri M6

Asennus:
Aseta ohjauspyörä ohjausputkeen ollen varovainen, jotta ohjauspyörän aukko on yhdensuuntainen ohjausputken kanssa.
Varmista, että ohjauspyörä on oikeassa asennossa (Kuva D1).
- Työnnä ruuvi, ruuvaa se kiinni ja kiristä mutteri ruuvin kanssa käyttäen asianmukaisia työvälineitä.
HUOMAA: Ohjauspyörä on varustettu säädöllä, joka sallii kaksi korkeutta käyttäjän tarpeen mukaan – katso D1.

D2
D3

MOOTTORITILAAN PÄÄSY (katso sivu 120)
Moottoritilaan pääsemiseksi poistakaa moottoritilan kansi työntäen ruuvimeisseli asianmukaisiin moottoritilan kannen väleihin, kunnes irrotetaan kaksi
etukoukkua ja kaksi takakoukkua.

ISTUIMEN KOKOAMINEN (katso sivu 130)
Tarvittavat työvälineet:
- Avain, Ø 13 mm
Osat:
- 4 ruuvia M8x18
- 4 aluslaattaa 9x24
- 4 joustolaattaa Ø 8
1 - Kiinnitä istuin (1) tukilevyyn käyttäen 4 ruuvia M8x18. Kokoa yhteen 4 aluslaattaa Ø 9x24 ja 4 joustolaattaa Ø 8 käyttämällä.
2 - Säädä istuimen paikka levyn urissa käyttäjän tarpeiden mukaisesti ennen ruuvien kiristämistä.

Tarkista säännöllisesti ruuvien kiinnitys.
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TOIMINTA
LEIKKUUKORKEUDEN SÄÄTÖ
Sammuta laite ja odota, että terä on pysähtynyt kokonaan ennen leikkuukorkeuden säädön aloittamista.

E1

SÄÄTÖ (katso sivu 120)

E2

RUOHON KERUUKORIN TYHJENTÄMINEN (katso sivu 120)

1- Siirrä säätövipua (12) ulospäin, jolloin se vapautuu paikaltaan.
2- Sijoita vipu halutun merkin kohdalle (5 asentoa eri leikkausasentoja vastaavasti).
3- Vapauta vipu hitaasti, kunnes se asettuu merkin uraan.

Tyhjennä ruohonkeräyskori välittömästi tarpeen vaatiessa ennen kuin se täyttyy liikkaa.
Punainen merkkivalo ohjauspyörän alla ilmoittaa korin täyttymisestä (sähkökäynnistysversiossa)
Älä täytä liikaa ruohonkeräyskoria. Tyhjennä kori välittömästi, mikäli ohjauspyörän alle sijoitettu punainen merkkivalo syttyy.
1 - Ota leikkauslaite pois päältä. Sammuta moottori.
2- Tartu kahvaan ja nosta kori ylös. Ravistakaa, kunnes se on täysin tyhjentynyt.
3- Aseta kori hitaasti takaisin alkuperäiselle paikalleen.
4- Käynnistä moottori uudelleen.

F1

TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT ESIVALMISTELUT (katso sivu 121)

F2

(vedere a pagina 121)

Ennen ruohonleikkuun aloittamista, poista nurmikolla mahdollisesti olevat vieraat esineet, jotka voisivat joutua koneen linkoamiksi. Varo nurmikolle
mahdollisesti jääneitä esineitä myös ruohonleikkuun aikana.

Älkää koskaan laittako käsiä tai jalkoja leikkauslevyn alle tai takana olevaan tyhjennyskuiluun moottorin ollessa käynnissä.

Varoitus! Ennen puutarhatraktorin käynnistystä varmistakaa, että moottorissa on riittävästi öljyä.

RUOHONLEIKKUUTRAKTORIN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
Käynnistä traktori ainoastaan, kun sen asennus on kokonaan loppuunsuoritettu. Ennen ensimmäistä käyttökertaa täytä polttoainesäiliö lyijyttömällä bensiinillä
ja öljyllä. Ensimmäinen käynnistyskerta tulee suorituttaa henkilöstöllä, joka on lukenut ja ymmärtänyt täysin tämän käyttöoppaan.
Käytä seuraavia polttoaineita:

Bensiini
Moottoriöljy

Lyijytön (minimioktaaviluku 92)
SAE 30 (“SE”, “SF” TAI “SG”)

MOOTTORIN KÄYNNISTYS
Käynnistä moottori vasta sen jälkeen kun olet varmistanut, että bensiiniä ja öljyä on riittävästi vastaavissa säiliöissä.
Noudata valmistajan antamassa käyttö- ja huolto-oppaassa annettuja ohjeita erittäin huolellisesti.

G

POLTTOAINETÄYDENNYS (katso sivu 121)
Räjähdysvaara! Täytä säiliö ainoastaan ulkosalla! Älä suorita polttoainetäydennystä silloin, kun moottori
käy tai on erittäin kuuma! Älä tupakoi!

Polttoainesäiliön korkki sijaitsee traktorin takavasemmalla.
1 - Ruuvaa polttoainesäiliön korkki (23) irti ja täytä lyijyttömällä bensiinillä
2 - Sulje polttoainesäiliön korkki lisäyksen lopuksi.

ÖLJYN LISÄYS
Käytä ainoastaan SAE 30 (“SE”,”SF” tai “SG”) tyyppistä öljyä. Varmista, ettei öljyä pääse läikkymään maahan tai koneelle.
1- Nosta istuinta
Osasto öljyn lisäystä varten löytyy moottorilohkosta ja se saavutetaan poistaen suojus kuten osoitettu kuvassa D2.
2- Ruuvaa öljysäiliön korkki (21) irti
3- Täytä öljyllä, kunnes taso saavuttaa öljytikulla olevan “max” - merkin.
4- Sulje korkki uudelleen.
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KÄYNNISTYS
Ennen käynnistyksen suorittamista tarkista öljyn ja bensiinin tasot.
Älä tupakoi öljyn ja bensiinin lisäys- tai tarkistustoimenpiteiden aikana. Lisää bensiiniä ja öljyä, mikäli tarpeen (edellisessä kappaleessa
esitettyjen yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti).
Käynnistys (moottorin käynnistys) tulee suorittaa yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät kappaleesta “alustava käynnistys”.

Älä koskaan vaihda vaihdetta ajon aikana vaan traktorin tulee olla pysähdyksissä.
Älä koskaan leikkaa ruohoa peruutusvaihde päällä.

MOOTTORIN KÄYNNISTYS
Pakokaasut sisältävät häkää, joka on hengenvaarallinen kaasu. Älä käynnistä moottoria suljetuissa tai heikosti
ilmastoiduissa tiloissa.

H1

(katso sivu 122)
Käynnistä kone tasaisessa maastossa sellaisessa paikassa, jossa ruoho on suhteellisen matalaa.
Suorita sähkökäynnistys ainoastaan puutarhatraktorin istuimelta käsin silloin, kun terän käyttövipu (9) on stop-asennossa ja jarru on päällä.
1- Aseta terän käyttövipu (9) STOP- asentoon.
2- Sijoita kaasuvipu (7) käynnistysasentoon (START).
3- Paina jarrupoljinta (10) ja vie se pysäköintiasentoon.

SÄHKÖKÄYNNISTYS (katso sivu 122)

H2

4- Aseta virta-avain virtalukkoon (5)
5- Käännä avainta oikealle ja vapauta se “RUN”- asentoon laitteen käynnistymisen jälkeen. Ohjauspyörän alle sijoitettu vihreä
merkkivalo palaa. Mikäli moottori ei käynnisty 5 sekunnin kuluessa, odota noin 10 sekuntia ennen uutta yritystä, ettei akku pääse
vahingoittumaan.

NYKÄISYKÄYNNISTYS
Sijoita jarrupoljin pysäköintiasentoon.
Varmista, että leikkausterän asetusvipu ei ole leikkausasennossa.
Vie kaasuvipu asentoon käynnistysasentoon (START).
Ota kiinni käynnistysköydestä (6) ja vedä sitä. Moottorin tulisi käynnistyä. Toista toimenpide, kunnes moottori käynnistyy. Käynnistyksen
jälkeen siirtykää ohjaajan istuimelle työskentelytoimenpiteiden suorittamiseksi.

H3

(katso sivu 122)
6- Sijoita vipu (7)

ja

välille sen mukaan, kuinka paljon kierroksia tarvitset ruohonleikkuun suorittamiseen.

MOOTTORIN SAMMUTUS
SÄHKÖKÄYNNISTYKSEN KANSSA
Sammuta moottori vieden avain asentoon “STOP”. Vihreä merkkivalo sammuu.
Sammuta moottori ainoastaan, kun kone on täysin pysähtynyt.

Poista virta-avain virtalukosta, jolloin vältyt traktorin tahattomilta käynnistyksiltä.

NYKÄISYKÄYNNISTYKSEN KANSSA
Sammuta moottori työntäen kaasuvipu (7) eteenpäin asentoon “STOP”.

H4

ETENEMINEN ILMAN VAIHDETTA (katso sivu 122)
Eteneminen ilman vaihdetta on mahdollista ainoastaan moottori sammuksissa. Ennen koneen siirtämistä manuaalisesti varmista,
että vaihde on vapaalla. Siirron päätteeksi aseta pysäköintijarru.

OHJEET VAIHDETTA VARTEN
Varmista, että koneen toimintasäteen sisällä ei ole henkilöitä tai eläimiä.
Valitse oikea nopeus ja ohjaa ollen mahdollisimman varovainen. On ehdottomasti kielletty muiden henkilöiden kuljetus.

I1

AJO (alkaa sivulla 122)
1- Paina jarrupoljinta (10), joka toimii myös kytkimenä, valitse vaihde vivun (12) avulla ja vapauta poljin (10) hitaasti, kunnes traktori alkaa liikkumaan.
Mikäli haluat peruuttaa, pysäytä kone ja pane peruutusvaihde (R) päälle painamalla poljinta (10). Vapauta poljin (10) tämän jälkeen hitaasti.
2- Voit muuttaa etenemisnopeutta manuaalisesti kaasuvipua (7) käyttämällä.

VAROITUS! Jos työskentely- ja siirtymisvaiheiden aikana kohdataan ylä- tai alamäkiä, käytä ainoastaan 1. vaihetta.

I2

JARRUTUS (katso sivu 122)
Paina jarrupoljinta (10).
Jarrupolkimen (10) lukitsemiseksi siirrä vipu pysäköintiasentoon.
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OHJEITA LEIKKUULAITTEELLE
On mahdollista käyttää leikkuulaitetta ainoastaan, jos moottori on käynnissä, vipu (7) on sijoitettu asentoon
ja ruohonkeräyskori on paikoilleen asennettuna.

I3

(maksimikaasu), kuljettaja istuu traktorin kyydissä

LEIKKUULAITTEEN KÄYNNISTYS (katso sivu 122)
1- Polje jarrua (9)
2- Aseta vipu (10) START- asentoon.
Nyt leikkuulaite on käynnistynyt ja terä pyörii!

3- Voit aloittaa leikkuun eteenpäin vapauttamalla jarrupolkimen.

Moottori sammuu, mikäli koneen käyttäjä nousee istuimelta leikkuun aikana.

LEIKKUULAITTEEN PYSÄYTTÄMINEN
Vapauta leikkuulaitteen vipu (9), kunnes se on poistettu.

Terä pysähtyy noin 5 sekunnin kuluessa

TARKKAILU JA TURVALAITTEET
a

Korin paikallaanolon mikrokytkin

b

Jarrupolkimen mikrokytkin

c

Istuimen mikrokytkin

d

Toiminnan merkkivalo (sähkökäynnistysversiossa)

e

Kori täynnä -merkkivalo (sähkökäynnistyversiossa)

f

Terän kytkennän mikrokytkin.

HUOLTO

Moottorin tarkistus

■

■

ENNEN VARASTOINTIA

KAUDEN ALKAESSA

JOKA 50 TYÖTUNNIN VÄLEIN

■

■

Öljyn vaihto

JOKA 25 TYÖTUNNIN VÄLEIN

USEINTARPEEN MUKAAN

ENSIMMÄISTEN 5 TUNNIN
JÄLKEEN

Suorita huoltoon, tarkastukseen sekä puhdistukseen liittyvät toimenpiteet ainoastaan silloin, kun kone on pysähtyneenä ja kylmä. Käyttäjä voi
suorittaa itse seuraavassa kuvatut huoltotoimenpiteet. Anna kaikki muut huoltoon, tarkastukseen tai korjaukseen liittyvät toimenpiteet valtuutetun
huoltopalvelun suoritettaviksi.

JOKAISEN KÄYTÖN JÄLKEEN

L

(katso sivu 123)

■

■

■

Suodattimen puhdistus

■

Sytytystulpan tarkastus

■

■

Ilmansuodattimen vaihto
■

Akkujen ja kytkentöjen puhdistus
Jarrujen tarkastus

■

Liikkuvien osien tarkistus

■

■
■
■

Puutarhatraktorin puhdistus

■

Suorita toimenpiteet useammin, mikäli käytät traktoria vaikeissa olosuhteissa tai erittäin korkeissa lämpötiloissa!
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M

ÖLJYN VAIHTO (katso sivu 123)
Poista moottoriosaston suojus kuten osoitettu kohdassa D2.
Poista öljysäiliön korkki. Toimitun ruiskun avulla imekää öljy.
Toistakaa toimenpide, kunnes säiliö on täysin tyhjä.

VAROITUS!
Älä heitä vanhaa öljyä viemäriin tai vesistöihin, sillä se voi saastuttaa pohjaveden.
Voit jättää vanhan öljyn huoltoasemille tai valtuutetuille kierrätykseen erikoituneille yhtiöille paikallisten säännösten mukaisesti.

ÖLJYN TASON TARKISTUS
Moottoriöljyn tason tarkastus on suoritettava öljyn täydennyskorkkiin kiinnitettyä öljytikkua käyttämällä.
Varmista, että öljyn taso on merkkien “MAX” ja “MIN” välillä (suorita moottoriin tehtävät toimenpiteet sen valmistajan antaman käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.)

ILMANSUODATIN JA SYTYTYSTULPAT
Katso jokaisen koneen liitteenä toimitettuja moottorin valmistajan antamia ohjeita sekä “Vianetsintä”- taulukkoa.

N

TERÄN VAIHTO (katso sivu 123)
Käytä aina alkuperäisiä varaosia!

Irrota sytytystulppa aina ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista terään tai leikkauslevyyn.

Jos leikkauslevy tai terä tarvitsevat huoltoa, ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä suojarukkasia terän vaihdon yhteydessä ja irrota virta-avain virtalukosta.
1- Vapauta terä käyttäen 17 mm avainta. Asenna uusi terä kiertäen hyvin asianmukaisella avaimella. Vähimmäiskiertovoima terälle on 55 Nm.

O

AKKU (katso sivu 123)

AKUN HÄVITYS

Irrota akku aina varastoinnin yhteydessä!

Lataa akkua 2-3 tunnin verran ennen ensimmäistä käynnistystä.
Mikäli akun toiminnassa ilmenee puutteita käynnistyksen yhteydessä, lataa
sitä 24 tuntia.
Älä yritä käynnistää laitetta yli 5 sekuntia kerrallaan
Akun lataaminen
1 - Poista etusuojus (22).
2 - Vedä johto akunlatausjohdon kanssa.
3 - Liitä akun johto laturin johtoon.
4 - Liitä akkulaturi seinäpistorasiaan
5 - Irrota liittimet ja sijoita kansi paikoilleen akun latauksen lopuksi.

Symbolilla “ei kotitalousjätteisiin” varustettuja sekä Pb (=lyijyakku)
kemiallisella merkillä varustettuja akkuja ei saa heittää
kotitalousjätteisiin.
Pb

Käyttäjän on lain säännösten mukaisesti vietävä kyseiset akut
valtuutettuihin keräyspisteisiin tai palautettava ne jälleenmyyjille.
Pb

Lataa akku ainoastaan kuivassa tilassa.
TÄRKEÄÄ! Suojaa liittimet lialta ja kosteuden aiheuttamilta vaurioilta.
ÄLÄ RUISKUTA VEDELLÄ

P

PUUTARHATRAKTORIN PUHDISTUS (katso sivu 124)
Ennen koneen puhdistusta, sammuta moottori ja odota, että lTarkista terän kunto usein, jotta voit havaita viat mahdollisimman nopeasti.
lSuosittelemme, että annat huoltopalvelun tarkistaa koneen kunnon aina
moottori pääsee jäähtymään.
kauden päätyttyä.
Älä käytä vesisuihkua koneen puhdistamiseksi.
lRungon alustan puhdistus
Se voisi aiheuttaa korroosiota ja vaurioita.
Laitteen ollessa pysähtyneenä ja sammuneena.
- Kytke rungon liitin (23) vesihanaan. Aukaise hana.
Käytä ainoastaan riepuja tai harjoja lian ja ruohon
- Käynnistä moottori (terä pyörii) ja anna sen toimia muutaman minuutin
poistamiseksi.
ajan.
- Puhdistuksen jälkeen: sammuta moottori. Sulje hana ja irrota putki liittimestä/
rungosta.

Puhdista lika tai ruohojäämät riepuja tai harjoja käyttämällä.

MUITA HUOLLON JA KORJAUKSEN OHJEITA
Käytä aina suojarukkasia terien käsittelyn yhteydessä (terien tarkistus tai
puhdistus)!

Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että annat valtuutetun huoltoavun vaihtaa
vahingoittuneet tai kuluneet osat välittömästi uusiin!

Tarkista ruohon keruukorin kunto aina säännöllisin väliajoin.
Varmista, ettei moottorilla tai pakoputkella ole ruohoa, lehtiä tai muita
helposti palavia materiaaleja, jotka saattaisivat aiheuttaa tulipaloja!

VARASTOINTIIN LIITTYVÄT OHJEET
Älä varastoi polttoainetta sisältävää konetta koskaan sellaisiin tiloihin,
joissa polttoaineen muodostamat kaasut voivat joutua alttiiksi
avotulille tai kipinöille.
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Anna moottorin jäähtyä ennen kuin varastoit koneen suljettuihin tiloihin!
Älä poistu koneen luota koskaan silloin, kun sen virta-avain on virtalukossa.
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Q

HIHNOJEN HUOLTO (katso sivu 124)
Kone käyttää seuraavia hihnoja. Eri hihnojen puuttelinen käyttö
voi aiheuttaa koneen huonoa toimintaa ja vaurioita.
Käytä aina alkuperäisiä hihnoja.
- Tarkista varaosat valtuutetun huoltoliikkeen luona:
Ohjaushihna – Stile AX 1/4” K - Kevlar
Tasainen leikkaushihna- 4H400

1- Mikäli tarpeen vaihtaa ohjaushihna tai leikkaushihna, viitataan kaavioon
oikean asennuksen suorittamiseksi.
2- Ennen hihnojen huoltotoimenpiteiden suorittamista, sammuta moottori, laita
käsijarru päälle ja aseta leikkauslevy alhaisimpaan leikkausasentoon. Odota,
että moottori jäähtyy.

TOIMINTAHÄIRIÖT  KORJAUKSET
HÄIRIÖ
Moottori ei käynnisty

Moottori tehoton

Huono leikkaustulos

TODENNÄKÖINEN SYY

KORJAUSTOIMENPITEET

Bensiini puuttuu

Täytä polttoainesäiliö lyijyttömällä bensiinillä

Bensiini huonolaatuista ja likaista

Käytä aina puhdasta ja tuoretta bensiiniä. Käytä lyijytöntä bensiiniä.

Ilmasuodatin on likainen

Puhdista moottorin ilmansuodatin moottorin valmistajan käyttöoppaan ohjeiden
mukaisesti.

Puuttuu kipinä

Puhdista sytytystulppa, mikäli tarpeen, vaihda se moottorin valmistajan
käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Käynnistysvaikeuksia, moottori kastunut

Irrota sytytystulppa ja kuivaa se. Noudata moottorin valmistajan ohjeita. Anna
koneen seisoa hetken aikaa.

Akku tyhjä

Lataa se

Käynnistyskaapeli huonosti liitetty

Varmista pistokkeen upotus.

Intervento dei dispositivi di sicurezza

Verificare il funzionamento corretto dei dispositivi (vedere il punto L)

Ruoho on liian korkeaa ja kosteaa

Nosta enimmäisleikkauskorkeutta. Hidasta nopeutta tai odota, että ruoho
kuivuu.

Leikkauslevy tukkiutunut

Puhdista leikkauslevy (Varoitus: ennen puhdistusta poista sytytystulpan johto)

Ilmansuodatin on likainen

Puhdista ilmansuodatin (katso myös moottorin ohjeet)

Kaasuttimen säätö viallinen

Käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen
Käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen

Tylsä terä

Käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen

Liian kulunut ja tylsä terä

Käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen

Virheellinen leikkauskorkeus
Ruohokori ei täyty

Vaihteisto ei toimi

Terän kytkin ei toimi

Liian kostea ruoho - liian painava työntyäkseen ilman
voimalla

Odota, kunnes ruoho on kuivunut

Liian kulunut terä - epätarkka leikkaustulos

Käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen

Liian pitkä ruoho aiheuttaa vaikeuksia sen siirtämiseksi
koriin saakka

Leikkaa ruoho 2 kierroksen avulla säätäen leikkauskorkeus

Leikkauslevy likainen edellisen leikkauksen ruohosta

Puhdista leikkauslevy (älä käytä vettä)Varoitus: poista sytytystulpan liitäntä

Ohjaushihna irronnut
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Viallinen vaihteisto

Käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen

Viallinen vetolaitteisto

Käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen

Viallinen jatkojohto

Käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen

Kytkimessä vikaa

Käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen

Viallinen hihna

Käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen

Kori on väärin asennettu

Asenna se oikein ja tarkista asennus
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CERTIFICATO DI GARANZIA

Vi consigliamo di verificare immediatamente dopo l'acquisto che il
prodotto risulti visivamente in buono stato.
Leggere attentamente il Manuale d'istruzioni prima dell'utilizzo dell'apparecchio.
Ogni richiesta di parti di ricambio deve specificare il modello della
macchina, l'anno di acquisto ed il numero di matricola del prodotto.“
Garanzia motore a scoppio
La garanzia del motore a scoppio e delle parti motore in dotazione
sulla vostra macchina sarà assicurata dal costruttore del motore
stesso come da relativo libretto allegato.
IMPORTANTE: Usare solo parti di ricambi originali.
ATTENZIONE: Nell'ordine di pezzi di ricambio verniciati specificare
il colore.

La ditta costruttrice garantisce le macchine da essa prodotte per
un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Le macchine utilizzate
per fini di noleggio non sono coperti dalla presente garanzia.
La ditta costruttrice assicura la sostituzione di tutte quelle part i
originali che in condizioni normali di utilizzo e manutenzione della
macchina (escludendo quindi qualunque uso pro fessionale)
risultano difettose per fabbricazione a giudizio insindacabile dei
suoi tecnici.
Non sono coperte da tale garanzia:
- parti inerenti ai motori a scoppio (vedere la relativa Garanzia del
costruttore del motore)
- parti danneggiate per normale usura o per utilizzo non corretto /
manutenzione non adeguata dell’apparecchiatura, per es. lame
e cinghie di trasmissione.
- parti danneggiate da montaggio od utilizzo non conforme alle
prescrizioni del presente Libretto.

Resta inteso che la garanzia viene automaticamente a decadere
qualora venissero effettuate delle modifiche sulla macchina senza l'assenso del costruttore oppure venissero montati sulla macchina dei particolari non originali.
Il costruttore declina inoltre ogni responsabilità in materia di
responsabilità civile derivante da un utilizzo della macchina
improprio o non conforme alle norme di uso e manutenzione.
L’Assistenza tecnica durante il periodo di garanzia sarà riconosciuta
solo se la richiesta inoltrata al centro di assistenza tecnica
autorizzato è accompagnata da una prova di acquisto valida.
Tutte le spese di manodopera e di trasporto così come eventuali
danni o perdite subite durante il trasporto sono a carico dell'utente.
Ciò vale anche per le eventuali spese di pulizia, di regolazione e di
normale manutenzione.

CERTIFICAT DE GARANTIE

déplacement
- les frais de port et d'emballage du matériel. Dans tous les cas
ceux-ci restent à la charge du client.Tout envoi chez un réparateur
en port du sera refusé.
- les pièces dites d'usure ( courroies, lames, supports de lame, les
câbles, les roues et déflecteurs)
Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en
cas de modifications apportées à la machine sans l'autorisation du
constructeur, ou bien en cas de montage de pièces n'étant pas
d'origine.
Le constructeur décline toute responsabilité en matière de
responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme
aux normes d'emploi et d'entretien de la machine.
L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande
est adressée au service aprés vente agrée accompagnée de la

carte de garantie dûment complétée.
Aussitôt après l'achat nous vous conseillons de vérifier l'état intact
du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation.
Dans toute demande de pièces de rechange on devra spécifier le
modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro
de série de l'appareil.
Garantie du moteur thermique.
La garantie du moteur thermique, des batteries et des chargeurs
est assurée par le constructeur du moteur conformément aux
conditions de garantie de celui-ci.
NOTA BENE: Utiliser ex clusivement des pièces de rechange
d'origine

It is clearly understood that the present warranty would be
automatically invalidated, if modifications were to be carried out on
the machine without the consent of the manufacturer or if nonoriginal items were to be assembled on the machine. Furthermore,
the manufacturer declines all liability as regards civil responsibility
deriving from improper use of the machine that is not in compliance
with the rules of use and maintenance. Technical service during
the guarantee period will be recognized only if the request made at
the authorized technical service centre is accompanied by valid
proof of purchase. All the labour and transportation costs, as well
as costs for any damage or losses during transportation, will be
chargeable to the user, as likewise any expenses for cleaning,
adjustment or normal maintenance.
You are recommended to check, upon purchase, that the product
is visibly in good condition and to read the instruction manual
carefully before using the equipment.

All requests for spare parts must specify the machine model,
the year of purchase, and the item number.
Internal combustion engine warranty
The guarantee covering the internal combustion engine and
the engine parts supplied on your machine is provided by the
manufacturer of the engine, as appears in the corresponding
enclosed booklet.
IMPORTANT : Use only original Spare Part s
ATTENTION: Specify colours in your spare part's order

des Herstellers vorgenommen wurden oder Teile an die Maschine
angebaut werden, die keine Originalteile sind.
Wir als Hersteller lehnen weiterhin jede Verantwo rt u n g
zivilrechtlicher Art ab, die durch den Einsatz der Maschine in
unsachgemäßer Weise oder entgegen den Angaben in der Betriebsund Wartungsanleitung entsteht.
Die Garantieleistung wird nur gewährt, wenn der Antrag unter
Vorlage der einwandfrei ausgefüllten Garantiekarte beim
zugelassenen Kundendienstzentrum gestellt wird.
Alle Kosten für Arbeitslohn und Versand, sowie alle eventuellen
Schäden oder Ver- luste während des Transports, gehen zu Lasten
des Anwenderkundes. Das gleiche gilt für eventuelle Kosten für
Reinigen, Nachstellungen und normale Wartungsarbeiten.
Wir empfehlen Ihnen, sofo rt nach Kauf des Erzeugnisses
sicherzustellen, daß sich das Gerät bei Inaugenscheinnahme in
einwandfreiem Zustand befindet. Außerdem muß der Verwender

die Betriebsanleitung sorgfältig durchlesen, bevor er das Gerät
in Betrieb setzt.
In jeder Bestellung von Ersatzteilen muß das Maschinenmodell,
das Baujahr und die Identifikationsnummer des Erzeugnisses
angegeben werden.
Gewährleistung für Verbrennungsmotoren
Die Gew ä h r l e i s t u n g d e s i n I h r G e r ä t e i n ge b a u t e n
Verbrennungsmotors und der entsprechenden Motorteile erfolgt
durch den Motorhersteller nach den Angaben im beigefügten Heft.
WICHTIG: Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden !
ACHTUNG: Bei Aufträgen von lackierten Ersatzteilen ist die Farbe
anzugeben.

Queda entendido que la garantía perdería automáticamente su
validez si se efectúan modificaciones en la máquina sin el permiso
del fabricante o si se montan en la máquina piezas no originales.
El fabricante también declina cualquier responsabilidad en materia
de responsabilidad civil que derive de un uso de la máquina
inadecuado o que no se ajuste a las normas de uso y
mantenimiento.
La Asistencia técnica durante el período de garantía se ha de
reconocer sólo si la solicitud enviada al centro de asistencia técnica
autorizado estará acompañada por un comprobante de compra
válido.
Todos los gastos de mano de obra y de transporte, como los
posibles daños o pérdidas sufridas durante este último correrán
por cuenta del usuario, así como los gastos de limpieza, regulación
o mantenimiento habitual.

Le aconsejamos comprobar, inmediatamente después de la
compra, que el producto esté a simple vista en buen estado y leer
atentamente el manual de instrucciones antes de utilizarlo.
Cada solicitud de piezas de recambio tendrá que especificar el
modelo de la máquina, el año de compra y el número de la pieza.
IMPORTANTE: Usar sòlo recambios originales.
ATENCIÓN: al solicitar las piezas de recambio especificar el color.

Le constructeur garantit sa machine pendant 24 mois à compter
de la date d'achat. Les machines destinées à la location ne sont
pas couvertes par la présente garantie.
Le constructeur assure le remplacerment de toutes les pièces
reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication.
En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement
du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.
Cette garantie ne couvre pas :
- une utilisation anormale
- un manque d'entretien
- une utilisation à des fins professionnelles
- le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil
- tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou

CERTIFICATE OF WARRANTY
The manufacturer of your machine guarantees it from the
purchasing date for a duration of 24 months. Machines used fo r
hire are not covered by this guarantee.
The manufacturer, moreover will replace all original parts which,
under normal conditions of machine use and maintenance (hence
ex cluding any professional use of the same), were to prove, in the
judgement of the firm's technicians, faulty for reasons of
manufacture.
The following is not covered by this warranty:
- internal combustion engine parts(in this regard you are referred
to the warranty provided by the firm that manufactures the engine),
- parts damaged by normal wear and tear or by misuse/inadequate
maintenance of the equipment.i.e. blades and drive belts.
- parts that have been damaged by assembly or use not in
compliance with the specifications of this booklet.

GARANTIESCHEIN
Wir als Hersteller leisten auf die von uns hergestellten Maschinen
eine Garantie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Kaufdatum.
Geräte, die für den Verleih vorgesehen sind, sind von der vorliegenden Garantie ausgeschlossen.
Wir als Hersteller sichern den Ersatz aller derjenigen Originalteile
zu, die bei ordnungsmäßigem Einsatz und regelmäßiger Wartung
der Maschine (der gewerbliche Einsatz der Maschine ist daher von
dieser Regelung ausgeschlossen) nach unanfechtbarer Beurteilung
der Techniker des Herstellers Fabrikationsfehler aufweisen.“
Von dieser Garantie sind ausgeschlossen:
- Teile von Verbrennungsmotoren (siehe entsprechende Garantie
desMotorherstellers)
- Teile die einem normalen Vers chleiss oder durch unachtsame
Vorgehensweise/Wartung des Gerätes abgenutzt sind, wie zum
Beispiel, Messerwerke, Antriebsriemen.
- Teile, die bei Montage oder Einsatz entgegen den Vo rs chriften
dieser Anleitung beschädigt werden.
Es versteht sich, daß die Garantie automatisch verfällt, falls
i rgendwelche Än- derungen an der Maschine ohne Zustimmung

CERTIFICADO DE GARANTIA
El fabricante garantiza la máquina desde la fecha de compra
durante 24 meses. Las máquinas utilizadas para alquiler no están
cubiertas por la presente garantía.
El fabricante asegura la sustitución de todas las piezas originales
que, en condiciones normales de uso y mantenimiento de la
máquina, excluyendo por tanto cualquier uso profesional, en opinión
indiscutible de sus técnicos, sean defectuosas de fabricación.“
La garantía no cubre:
- las piezas conectadas a motores de explosión (al respecto véase
la garantía del fabricante del motor)
- piezas dañadas por desgaste normal o por empleo incorrecto /
manutención inadecuada del equipo, por ej. cuchillas y correas
de transmisión.
- las partes dañadas por montaje o uso que no cumpla con las
prescripciones del presente manual.
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GARANTIE
De fabrikant garandeert zijn produkten gedurende 24 maanden
vanaf de koopdatum. De machines die verhuurd worden, zijn niet
door deze garantie gedekt.
De fabrikant vervangt alle originele onderdelen die, onder normale
gebruiks- en onderhoudsomstandigheden van de machine, en dus
met uitsluiting van elk beroepsmatig gebruik, naar onaanvechtbaar
oordeel van de technici fabrieksfouten vertonen.
Van deze garantie uitgeloten zijn:
- aan de ontploffingsmotor verbonden delen (zie hiervoor de garantie
van de motorfabrikant),
- onderdelen beschadigd door normale slijtage of onjuist gebruik /
geen goed onderhoud aan het apparaat, bijvoorbeeld: messen
en transmissieriemen.
- delen die beschadigd zijn door montage of gebruik waarbij de
instructies in dit boekje niet opgevolgd werden.

De garantie is automatisch als vervallen te beschouwen indien op
de machine wijzigingen zijn aangebracht zonder toestemming van
de fabrikant of wanneer niet originele onderdelen op de machine
zijn gemonteerd.
De fabrikant weigert bovendien elke verantwoordelijkheid m.b.t.
wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van oneigenlijk gebruik van
de machine of het niet respecteren van gebruiks- en
onderhoudsvoorschriften.
De garantieservice wordt alleen toegekend wanneer de aanvraag
bij de bevoegde vakman vergezeld gaat van dit boekje met het
voorgeschreven stempel.
Alle reparatie- en transportkosten en eventuele tijdens het
transport geleden schade of verlies komen ten koste van de
gebruiker, zoals ook eventuele reinigings- afstel- of
onderhoudskosten.

Wij raden u aan direct na aankoop te controleren of het produkt er
gaaf uitziet en vo o r h e t gebruik aandachtig het
instructiehandboek te lezen.
Bij elke aanvraag van vervangingsonderdelen dient het model van
de machine, het jaar van aankoop en het onderdeelnummer vermeld
te worden.

- as partes danificadas por causa de montagem ou utilização não
de acordo com as normas deste manual.
A garantia perde automáticamente a validade no caso de
modificações na máquina sem autorização do fabricante ou
aplicação de peças que não sejam de origem.
O fabricante declina toda a responsabilidade civil que derive do
uso abusico ou não conforme as normas do emprego e assistência
da máquina.
Para a Assistenza Tecnica no periodo de garantia è preciso enviar
ao centro de assistencia autorizado um pedido acompanhado por
uma prova de compra.

Todas as despesas de mão de obra e transporte, como os possíveis
danos sofridos neste último. Serão a cargo do utilizador, assim
como os gastos de limpeza, regulação ou manutenção usual.
Aconselhamos após a compra, a verificação do estado da máquina
e de ler com atenção o manual de utilização.

A garancia automatikusan lejár ha a gépet a gyártó beleegyezése
nélkül modifikálták, vagy arra nem eredeti alkatrészeket szereltek
föl.
A gyártó elhárít magáról bármiféle magánjogi felelo^sséget, mely a
gépnek alkalmatlan, vagy a használati és karbantartási normáknak
nem megfelelo^ használatából származhat.
A garanciális asszisztencia elismerése csak abban az esetben
lehetséges, ha a kérelemmel együtt a feljogosított asszisztenciális
szolgáltatónál jelen könyvecske lepecsételt példánya is bemutatásra
kerül.
A gép tulajdonosát terheli a munkadíjjal és szállitással járó összes
költség, a szállítás alatt esetleg elszenvedett veszteségek és károk,
valamint az esetleges tisztítással, szabályozással vagy normális
karbantartással járó költségek.
Ajánljuk, hogy a vétel után azonnal gyo^z o^d jön meg az árú jó
állapotban létéro^l és használat elo^t t figyelmesen olvassa el a
használati utasításokat tartalmazó kézikönyvet.

A cserealkatrészekre vonatkozó kérelemben fel kell tüntetni a gép
modelljét, a vásárlás évét és az alkatrész számát.

Je zcela zřejmé, že bude tato záruka automaticky zrušena, pokud
by byly provedeny zásahy do konstrukce stroje bez předchozího
souhlasu výrobce nebo pokud by byly na stroj namontovány
neoriginální díly. Dále výrobce odmítá veškerou odpovědnost za
občansko-právní spory, které mohou vzniknout nesprávným
používáním stroje nebo jsou v rozporu s pravidly pro provoz a
údržbu stroje. Nároky v rámci záruční lhůty mohou být uplatněny
pouze tehdy, je-li autorizovanému prodejci/servisnímu středisku
předložen řádně vyplněný záruční list a doklad o nákupu stroje.
Náklady spojené s dopravou a pracovními úkony, stejně tak i
náklady spojené se ztrátou nebo poškozením stroje v průběhu
přepravy jdou k tíži majitele stroje, podobně jako náklady spojené
s čištěním, seřízením a běžnou údržbou stroje.

Doporučujeme, abyste po zakoupení výrobku provedli vizuální
kontrolu a překontrolovali, že je výrobek v bezvadném stavu a
pozorně si přečetli návod k používání před tím, než stroj začnete
používat.
Při objednávání náhradních dílů musí být uvedeno modelové
označení stroje, rok výroby a objednací číslo dílu.
Záruka na spalovací motor
Záruka na spalovací motor a jeho součásti dodané na stroji je
poskytována výrobcem motoru v souladu s podmínkami uvedenými
v přiloženém návodu.
DŮLEŽITÉ: Používejte pouze originální náhradní díly.
UPOZORNĚNÍ : Při objednávání náhradních dílů uvádějte barvu.

BELANGRIJK: Uitsluitend originele vervangingsonderdelen
gebruiken
PAS OP: Bij bestelling van vervangingsonderdelen de kleur
aangeven.

CERTIFICADO DE GARANTIA
O Contructor garante a sua máquina durante 24 meses após a
data da compra. As maquinas em frete não estão incluidas na
presente garantia
O Contructor assegura a substituição de todas as pecas de origem
que, em condições normais de uso da máquina, (excluindo portanto
qualquer uso profissional) em opinião de seus técnicos, sejam
defeituosas de fabrico.
Esta garantia não cobre:
- Componentes dos motores de explosão (ver garantia do
constructor do motor)
- partes estragadas por normal desgaste ou por utilizo não correto
/ manutenção impropria da aparelhagem, por ex. laminas e
correias de transmissão

IMPORTANTE: usar só peças de origem.
ATENÇÃO: ao solicitar peças de substituição, indicar a cor

GARANCIA BIZONYITVÁNY
A gyártó cég az általa gyartott gépekért a vétel dátumától számitott
24 hónapig vállal garanciát. Bèrlès esetèn a gèpek nicsenek fedezve
garanciàval.
A gyártó cég biztosítja mindazon eredeti alkatrészek kicserélését,
melyek a gép normális használati és karbantartási feltételei között,
kizárva tehát bármilyen pro fesszionális használatot, a cég
technikusainak megfellebbezhetetlen itélete szerint gyári hibásnak
bizonyulnak.
A garancia nem fedi az alábbiakat:
- robbanómotorok alkatrészei (errevonatkozólag lásd: a motor
gyártójának garanciája)
- meghibàsodott rèszek normàlis kopàs vagy helytelen hasznàlat
vègett/ a gèp nem megfelelõ karbantartàsa, pl. kèsek ès
transzmissziòszìjak.
- a jelen könyvecske elo^i rásainak nem megtelelo^en végzett
szerelésbo^l vagy használatbol eredo^ sérült darabok.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na tento výrobek je výrobcem poskytnuta záruka v délce 12 měsíců
ode dne prodeje. Výrobky, které jsou používány k pronájmu jsou
z této záruky vyňaty.
Výrobce nahradí všechny originální díly, které při běžném provozu
a pravidelné údržbě sekačky (avšak mimo stroje, které jsou
používány profesionálně) byly shledány pracovníkem autorizované
servisní organizace jako závadné v důsledku výroby.
Následující případy nejsou kryty touto zárukou:
- díly spalovacího motoru sekačky (v tomto případě platí záruční
podmínky poskytované výrobcem pohonné jednotky/motoru)
- díly zničené normálním opotřebováním nebo nesprávným
používáním stroje (nedostatečná údržba stroje, tzn. žacího nože,
klínových řemenů atp.).
- díly stroje, které byly zničeny při sestavování stroje nebo použitím
stroje v rozporu s doporučeními uvedenými v tomto návodu
k používání.
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REKLAMATIONSRET
De af fabrikanten fremstillede maskiner er omfattet af 24 måneders
reklamationsret, der begynder fra og med købsdatoen. Lejede
maskiner er ikke dækket af Reklamationsretten.
Fabrikanten garanterer udskiftning af alle de originaldele, der ved
normal brug og vedligeholdelse af maskinen (enhver form fo r
p rofessionel brug er derfor udelukket), viser sig at være defekte
ved fabrikationen. Det fastsættes af firmaets teknikere.
Reklamationsretten omfatter ikke:
- De dele, der hører til benzinmotoren (se motorfabrikantens
pågældende reklamationsret)
- Komponenter, der slides gennem normal anvendelse eller skader
forårsaget af forkert brug eller vedligeholdelse af apparatet, f.eks.
klinger og transmissionsremme.

- Skader forårsaget af forkert montering eller anvendelse i forhold
til anvisningerne i denne vejledning.
Reklamationsretten ophører automatisk i tilfælde af reparationer
foretaget af andre end firmaets autoriserede repræsentanter og
montering af ikke originale dele.
Fabrikanten fratager sig derudover ethvert ansvar for beskadigelser
af enhver art, som kunden eller trediemand måtte blive påført
grundet forkert anvendelse af maskinen eller, anvendelse som er i
strid med brugs- og vedligeholdelsesnormerne.
Reklamationsretten ydes kun mod fremvisning af korrekt købsnota
til det autoriserede Servicecenter.
Udgifter til arbejdskraft og transport samt eventuelle skader eller
tab under transporten betales af kunden. Det gælder også
eventuelle udgifter til rengøring, justering og almindelig
vedligeholdelse.

Vi råder dig til at kontrollere produktets tilstand øjeblikkelig efter
købet.
Læs brugsvejledningen grundigt igennem inden maskinen
tages i brug.
Ved bestilling af reservedele skal maskinmodellen, købdsdatoen
samt produktets serienummer angives på ordresedlen.
Reklamationsret for benzinmotoren
Benzinmotoren og de dele, der følger med din maskine er dækket
af motorfabrikantens Reklamationsret som beskrevet i vedlagte
vejledning.
VIGTIGT: Anvend kun originale reservedele.
ADVARSEL: Farven på de lakerede rersevedele skal angives på
ordresedlen.

GARANTI
Det tillverkande företaget ger en garanti för sina produkter som
gäller under 24 månader efter köp. De maskiner som används för
uthyrning täcks inte av denna garanti.
Tillverkaren förbinder sig att byta ut de originaldelar som vid normalt
bruk och underhåll av maskinen (detta utesluter varje professionellt
bruk) visar sig vara defekta i enlighet med våra teknikers bedömning,
som är höjd över all diskussion.
Följande täcks inte av garantin:
- delar som tillhör bensinmotorn (se respektive Garanti från motorns
tillverkare)
- komponenter som skadats av normal förslitning eller av felaktigt
bruk / olämpligt underhåll av apparaten, t. ex. knivar och
transmissionsremmar.
- delar som skadats av montering eller bruk som inte motsvarar de
instruktioner som finns i denna bruksanvisning.
Garantin förfaller automatiskt om några som helst modifieringar

utförs på maskinen utan att tillverkaren gett sitt tillstånd till detta
eller om icke-originaldelar skulle monteras på maskinen.
Tillverkaren frånsäger sig dessutom varje civilt ansvar för situationer
som uppkommer ur ett felaktigt bruk av maskinen eller bruk som
inte överensstämmer med normer för bruk och underhåll.
Teknisk Service under garantiperioden kommer att ges enbart om
ett gällande köpebevis medföljer den begäran som skickas till
bolagets auktoriserade Tekniska Servicecentrum.
Samtliga omkostnader för arbete och transport liksom omkostnader
för eventuella skador eller förluster som uppkommit under
transporten betalas av användaren. Detta gäller även för eventuella
utgifter för rengörning, inställning och normalt underhåll.
Vi rekommenderar er att omedelbart efter köpet försäkra er om att
produkten synligen verkar vara i gott skick.

Läs Bruksanvisningen noggrannt innan ni använder apparaten.
På varje beställning av reservdelar måste man specificera
maskinens modell, det år man köpt maskinen samt dess
registreringsnummer.
Garanti för bensinmotor
Garanti för bensinmotor och de delar som levereras tillsammans
med denna på er gräsklippare ges av motorns tillverkare i enlighet
med vad som anges i det bifogade häftet.
VIKTIGT: Använd er enbart av originalreservdelar.
VARNING: Vid beställning av lackerade reservdelar, specificera
deras färg.

Garantiservice utføres kun av "Partner Serviceverksted" ved
fremvisning av kjøpsbevis eller gyldig kvittering. Skader som oppstår
under transport til/fra serviceverksted er kundens ansvar. Det
samme gjelder utgifter til rengjøring, justering og ordinært
vedlikehold.
Alle utgifter til arbeidskraft og transport som f.eks. eventuelle skader
eller lekkasjer under transporten er kundens ansvar. Det samme
gjelder også for eventuelle utgifter til rengjøring, regulering og
normalt vedlikehold.
Kontroller like etter kjøpet at produktet er i god stand.
Ved bestilling av reservedeler må produktbetegnelse og
serienummer oppgis.

Ved forespørsel om reservedeler må apparatmodell, kjøpeår og
produktets serienummer spesifiseres.
Garanti for bensinmotor
Garantien som gjelder bensinmotoren og motordelene som følger
med apparatet ditt vil garanteres av motorprodusenten, som oppgitt
i vedlagt hefte.
VIKTIG: Bruk kun originale reservedeler.
ADVARSEL: Oppgi alltid fargen ved bestilling av malte reservedeler.

Tämän lisäksi on itsestään selvää, että takuu raukeaa välittömästi
silloin, kun laitteeseen suoritetaan muutoksia ilman valmistajan
antamaa lupaa tai silloin, kun laitteeseen asennetaan eialkuperäisiä osia.
Valmistaja ei tämän lisäksi vastaa myöskään mistään sellaisista
vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä käytöstä tai käyttöön
ja huoltoon liittyvien säännösten rikkomisesta.
Takuuseen liittyvä palvelu on voimassa ainoastaan silloin, kun
Takuulomake
on
täytetty
oikein
valtuutetussa
huoltopalvelussa.
Laitteen käyttäjä on vastuussa kaikista käsittelystä, kuljetuksesta
sekä mahdollisista vahingoista tai menetyksistä koituneista kuluista.
Tämä koskee myös mahdollisia puhdistukseen, säätöihin ja
tavalliseen huoltoon liittyviä kuluja.

Tarkista silmämääräisesti heti laitteen hankinnan jälkeen, että se
on moitteettomassa kunnossa.
Lue käyttöopas huolellisesti ennen laittaan käyttöönottoa.
Ilmoita laitteen malli, hankintavuosi sekä tuotteen sarjanumero aina
alkuperäisten varaosien pyynnön yhteydessä.
Räjähdysmoottorin takuu
Räjähdysmoottorin valmistaja antaa sille sekä laitteemme mukana
toimitettujen moottorin osille takuun, kuten selviää liitteenä olevasta
käyttöoppaasta.
TÄRKEÄÄ: Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
HUOMIO: Ilmoita laitteen väri maalattuja varaosia tilatessasi.
Takuu on voimassa ainoastaan sen jälkeen, kun takuulomake on
täytetty oikein ja alempi osa lähetetty osoitettuun osoitteeseen.
Säilytä ylempi osa tämän käyttöoppaan mukana.

Proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo, ki nastane zaradi
nepravilne uporabe ali vzdrz°evanja stroja.
Strokovno servisiranje v obdobju veljavnosti te garancije se opravi,
na podlagi zahteve, ki jo uporabnik lahko odda pri pooblašc°enemu
servisu in priloz°i veljavno potrdilo o nakupu.
Vsi stroški dela in prevoza ter morebitna izguba, ki nastane med
prevozom stroja, gredo na rac°un uporabnika. Isto velja za morebitne
stroške c°i šc°enja, namestitve delov in rednega vzdrz°evanja.
Priporoc°amo, da takoj po nakupu preverite stanje izdelka.
Pozorno preberite navodila za uporabo pred uporabo stroja.
Na prošnji za rezervne dele navedite model stroja, leto nakupa in
številko izdelka.

Garancija za 4-taktni motor
Garancijo za 4-taktni motor in dele, ki so montirani na vašo kosilnico,
izda proizvajalec motorja, v skladu s priloz°enim Garancijskim listom.
VAZ°NO: Uporabljajte izkljuc°no originalne nadomestne dele.
POZOR: V naroèilu za nadomestne dele zmeraj navedite barvo.

H egguvhsh akurwvnetai automavtwς eavn givnoun metatropev ς sthn
mhcanhv cwriς thn evgkrish tou kataskeuasthv hv ean crhsimopoihqouvn
mh gnhvsia antallaktikav.
O kataskeuasthvς den fevrei euquvnh gia thn anavrmosth crhvsh thς
mhcanhvς kai thn mh thvrhsh twn odhgiwvn crhvshς kai sunthvrhshς.
To tecnikov Sevrbiς katav thn perivodo thς egguvhshς qa iscuvei movnon
eavn o pelavthς qa apeuquvnetai se exousiodothmevno kevntro kai qa
prevpei na sunodeuvetai apo evgkuro timolovgio agoraς.
Ola ta evxoda kovstouς ergasivaς kai metaforaς ovpwV kai endecovmeneς
zhmiev ς hv apwv l eieς pou prokalev s qhkan katav thn metaforav
epibaruvnoun ton pelavth.
To ivdio iscuvei kai gia endecovmena evxoda kaqarismouv, ruvqmish” kai
kanonikhς sunthvrhshς.
SaV sunistouvme na elevgcete amevswς metav thn agorav eavn to proiovn
brivsketai se kalhv katavstash.

Diabav s te prosektikav to Egceiriv d io Odhgiwv n protouv
crhsimopoihvsete thn mhcanhv.
To kavqe zhtouvmeno antallaktikov prevpei na kaqorivzei to montevlo
thς mhcanhvς, to evtoς agoravς kai ton ariqmov mhtrwvou tou proiovntoς.

GARANTI
Leverandøren gir en garanti på 24 måneder fra kjøpsdato. Maskiner
benyttet til utleie dekkes ikke av denne garantien. Leverandøren
garanterer at etter bedømming av et "Partner Serviceverksted" at
alle de originale deler som ved normal bruk og vedlikehold av
klipperen måtte vise seg å ha en fabrikasjonsfeil, blir utbedret.
Følgende dekkes ikke av garantien:
- deler vedrørende bensinmotoren (se motorprodusentens garanti).
- deler p.g.a. vanlig slitasje eller p.g.a. feil bruk/vedlikehold.
- deler som er skadet p.g.a. montering eller bruk som ikke er i
overensstemmelse med med denne veiledningen.
I tillegg bortfaller garantien automatisk dersom det utføres endringer
på apparatet uten godkjenning av produsenten, eller ved montering
av deler som ikke er originale.

TAKUUTODISTUS
Valmistaja takaa valmistamansa laitteet 24 kuukauden ajaksi
ostopäivästä lukien.Tämä takuu ei kata vuokraukseen käytettäviä
laitteita.
Valmistaja takaa kaikkien sellaisten alkuperäisten osien
vaihtamisen, joissa tavallisen käytön ja huollon yhteydessä (johon
ei kuulu ammattimainen käyttö) esiintyy teknikkojen havaitsemia
tuotantovikoja.
Tämän takuun piiriin eivät kuulu:
- räjähdysmoottoriin kuuluvat osat (katso moottorin valmistajan
vastaavaa takuuta)
- normaalista kulumisesta tai virheellisestä käytöstä aiheutuneet
viat / laitteiston kuten esim. terien ja voimansiirtohihnojen
puutteellisesta huollosta aiheutuneet viat.
- tämän käyttöoppaan ohjeiden vastaisesti suoritetun asennuksen
tai käytön yhteydessä vahingoittuneet osat.

GARANCIJSKI LIST
Garancija proizvajalca velja 24 mesecev od datuma nakupa stroja.
Garancija ne krije strojev oddanih v najem.
Garancija krije zamenjavo vseh originalnih delov stroja z tovarniško
napako, ki se lahko poškodujejo med redno uporabo in
vzdrz°evanjem stroja (z izjemo katerekoli strokovne uporabe).
Garancija ne krije:
- poškodovanih delov 4-taktnih motorjev (vidi garancijo proizvajalca)
- obrabljenih delov in poškodb zaradi nepravilne rabe/ vzdrz°evanja
stroja, oziroma njegovih delov, kot so na primer rezilo in prenosni
remen
- poškodb nastalih zaradi nepravilne namestitve ali uporabe delov
Garancija avtomatsko potec°e, c°e uporabnik spremeni stroj ali nanj
montira dele, ki niso originalni nadomestni deli.
ENTUPO EGGUHSHS
O kataskeuastikoς oiv k oς egguav t ai thn mhcanhv gia 24 mhv n eς
arcivzontaς apo thn hmeromhniva agoraς. Oi enoikiazovmeneV mhcaneς
den kaluvpontai apo thn parouvsa egguvhsh.
O kataskeuastikoς oivkoς analambavnei thn antikatavstash ovlwn
ekeivnwn twn gnhsivwn merwvn ta opoiva me kanonikevV sunqhvkeV crhvshς
kai sunthvrhshς thς mhcanhv ς (exairwvntaς epomevnwς opoiadhvpote
epaggelmatikhv crhvsh) prokuvyoun elattwmatikav lovgw kataskeuhς
katav thn asuzhvthth krivsh twn tecnikwvn thς.
H egguvhsh den kaluvptei:
- ta mevrh pou evcoun scevsh me ton kinhthvra eswterikhς kauvshς (blevpe
thn scetikhv Egguvhsh Kataskeuastikouv Oivkou tou kinhthvra)
- ta mev r h pou fqeiv r ontai lov g w kanonikhv ςcrhvshς hv mhv swsthς
sunthvrhshς thς suskeuhvς p .c. macaivria kai imavnteς metavdoshς.
- ta mev r h pou fqeiv r ontai lov g w mh thv r hshς twn odhgiwv n
sunarmolovghshς kai crhvshV tou parovntoV Egceiridivou.
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Egguvhsh kinhthvra me eswterikhv kauvsh
H egguvhsh tou kinhthvra me eswterikhv kauvsh kai twn parecomevnwn
merwv n autouv epi thς mhcanhv ς saς qa egguouv n tai apo ton
kataskeuasthv tou idivou tou kinhthvra ovpwς faivnetai
sto scetikov sunhmmevno egceirivdio.
PROSOCH! Na crhsimopoieivte movnon gnhvsia antallaktikav.
PROSOCH! Katav thn paraggeliva twn crwmatistwvn antallaktikwvn
na kaqorivzete to crwvma.
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