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A KÉZIKÖNYVRŐL
 Az üzembe helyezés előtt olvassa át 

ezt a dokumentumot. Ez a zavarmentes 
munkavégzés és a hibamentes kezelés 
feltétele.

 Ügyeljen a kézikönyvben és a terméken 
található biztonsági előírásokra és 
fi gyelmeztető utalásokra.

 Ez a dokumentáció a benne leírt termék 
kötelező tartozéka, és a termék eladása 
esetén át kell adni a vásárlónak.

Jelmagyarázat

FIGYELEM!
A jelen fi gyelmeztető utasítások pontos 
betartásával kerülheti el a személyi 
sérülést és / vagy vagyoni kárt.

Különleges információk a jobb 
érthetőség és kezelés érdekében.

TERMÉKLEÍRÁS
Ez a dokumentum leírja a fűgyűjtőkosaras 
elektromos fűnyírót. Az ML40SR modell 
mulcsolásra (talajtakarás) is használható.

Rendeltetésszerű használat
Ez a készülék fűnyírásra alkalmazható, otthoni 
használatra.

Ettől eltérő vagy ezen túlmenő használati mód 
nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

Lehetséges hibás használat
 Ez a fűnyíró nem alkalmas 

nyilvános területen, parkokban, 
sportlétesítményekben, valamint 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
területen történő használatra.

 A rendelkezésre álló biztonsági 
felszereléseket tilos leszerelni vagy kiiktatni, 
például úgy, hogy a biztonsági kengyelt 
ráköti a fogantyúra.

 Ne használja a készüléket esőben és/vagy 
nedves gyepen

 A készülék nem működtethető ipari 
környezetben

Biztonsági és védelmi felszerelések

FIGYELEM!
Sérülésveszély!
A biztonsági és védőberendezéseket 
nem szabad üzemen kívül helyezni.

Biztonsági kengyel
A készülék egy biztonsági kengyellel van 
felszerelve. Veszélyes helyzetben ezt 
egyszerűen el kell engedni. Ekkor a motor és a 
vágókés leáll.

Ütközőlemez
Az ütközőlemez a kirepülő dolgok ellen véd.
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Termékleírás

Termékáttekintés
1

2

3

4

56

7

8
10

11

9

1 Biztonsági kengyel 7 Vágási magasságot állító kar
2 kombinált kapcsoló / csatlakozó 8 Illeszték
3 Fogantyúállító gomb 9 Rúd
4 Telítettségjelző 10 Kábelkivezetés védőborítása
5 Fűgyűjtő kosár 11 Kiegészítő mulcsoláshoz (kizárólag az 

ML40SR modell esetében)
6 Ütközőlemez

A gépen található szimbólumok

Figyelem! Különös óvatossággal 
kezelje.

Üzembe helyezés előtt olvassa el a 
használati utasítást!

Ne engedjen másokat a veszélyes 
terület közelébe!
Figyelem, veszély! Tartsa távol kezeit 
és lábait a vágókészüléktől!
Vigyázni kell, mert éles vágókés!
Vágókés foroghatnak után motor 
kikapcsolás.
Lépjen távolabb a veszélyes területtől.

Minden esetben válassza le a 
hálózatról a gépet, mielőtt nekilát a 
karbantartásnak, vagy ha sérült a 
kábel.
Figyelem! Éles vágókés!

Ne nyúljon a vágókészülékbe.

Vigyázzon, áramütésveszély!

A csatlakozókábelt tartsa távol a 
vágókésektől.

Használjon fül- és szemvédőt!
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Biztonsági utasítások

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A gép kezelője vagy használója felel a más 
személyekkel és tulajdonukkal bekövetkezett 
balesetekért.

FIGYELEM!
Sérülésveszély!
A biztonsági és védőberendezéseket 
tilos üzemen kívül helyezni!

Elektromos biztonság
Figyelem! Áramütés veszélye!
Veszély a feszültség alatt álló 
alkatrészek miatt!
Ha a hosszabbítókábel megsérült 
vagy elvágta, azonnal válassza le a 
csatlakozódugót a hálózatról!

 Az Ön háztartásában lévő hálózati 
feszültségnek egyeznie kell a Műszaki 
adatok c. részben megadott hálózati 
feszültségi adatokkal, más feszültségellátás 
nem használható

 Csak kültéri használatra alkalmas 
hosszabbítókábelt használjon – minimális 
keresztmetszet 1,5 mm2

 Sérült vagy törékeny hosszabbítókábel 
használata tilos 

 Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizze 
a hosszabbítókábel állapotát

 Mindig használja a hosszabbítókábelhez a 
speciális húzásmentesítőt

 Tartsa távol a kábelt a vágástartománytól, 
és mindig a géptől elfelé vezesse

 Soha ne menjen rá a fűnyíróval a 
hosszabbítókábelre

 Védje a készüléket a nedvességtől

A kezelésre vonatkozó biztonsági 
útmutatások

FIGYELEM!
Figyelem – sérülésveszély!
A készülék véletlen bekapcsolódása 
rendkívül súlyos sérüléseket okozhat. 
A sérülések megelőzése érdekében 
mindig húzza ki a kábelt, miután 
kikapcsolta a fűnyírót!

 Ne működtesse a fűnyírót, ha a pengék 
rögzítve vannak. Ha így tesz, az a motor 
leégését okozhatja.

Ha idegen tárgyakba ütközött, 
ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a 
fűnyíró. Súlyos károsodások esetén 
keressen fel egy Hitachi szervizt.

 A fűnyíró használata közben járjon, soha ne 
fusson.

 Mindig ügyeljen a lábfejére lejtőkön és 
nedves füvön.

 Minden esetben húzza ki a csatlakozódugót, 
és várja meg, amíg a készülék megáll:

 üzemzavarok fellépése és a készülék 
szokatlan rezgése után

 a beakadt alkatrészek kiszabadítása 
előtt

 a dugulások elhárítása előtt
 idegen tárgyakkal történő érintkezés 

után
 Különös fi gyelemmel járjon el, amikor a 

fűnyíróval megfordul vagy maga felé húzza 
azt

 Kapcsolja ki a motort, ha olyan területen 
kell keresztülmennie, amely eltér a vágandó 
területtől.

 Nem hasznalhatjak a keszuleket gyermekek 
es azok a szemelyek, akik ezt a hasznalati 
utasitast nem ismerik

 A helyi rendeletek minimum üzemben 
megjegyzés.

 A készüléket ne használja, ha alkohol, 
kábítószerek vagy gyógyszerek hatása alatt 
áll.

 Használat előtt vizsgálja át a fűnyírót és 
cseréltesse ki a sérült alkatrészeket

 A hasznalat előtt mindig ellenőrizze, 
nincsenek-e elkopva vagy megrongalodva 
a kes, a kes csavarjai es a vago egyseg.

 Fűnyírás előtt minden idegen tárgyat 
távolítson el a lenyírni kívánt területről.

 A célra alkalmas munkaruházatot kell 
viselni:

 hosszú nadrág
 szilárd és csúszásmentes lábbeli
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 Munkavégzés közben ügyeljen arra, hogy 
biztonságosan álljon.

 Ne engedjen másokat a veszélyes terület 
közelébe.

 Testét, ruházatát és a hosszabbító 
vezetékeket tartsa távola vágórészektől.

 Csak kielégítő nappali fény vagy 
mesterséges megvilágítás mellett szabad 
dolgozni. Kerülje a fűnyírást rossz időjárási 
körülmények között

 A fűnyírás során a készüléket előre kell 
tolni, hátrafelé soha nem szabad haladni

 A fűnyírót soha ne húzza a testéhez
 Ne használja a fűnyírót akadályok (pl. ágak, 

gyökerek) felett.
 A levágott füvet csak álló motornál távolítsa 

el.
 A készüléket tilos megemelni vagy vinni, 

amikor működésben van a motor
 Az üzemképes készüléket tilos felügyelet 

nélkül hagyni
 A jogosulatlan módosítások 

károsan befolyásolhatják terméke 
biztonságosságát, illetve növelhetik a zajt 
és a rázkódást.

 Rendszeres időközönként ellenőrizze a 
hálózati kábelt. Ne csatlakoztasson sérült 
kábelt a hálózathoz és ne érintse meg, 
mielőtt leválasztja a hálózatról. A sérült 
kábel használata során fennáll feszültség 
alatt lévő rész érintésének veszélye. 
Vigyázzon, áramütésveszély!

 Ha a gép rendellenesen vibrál, húzza ki a 
fali aljzatból.

 Soha, semmilyen módon ne érintse meg 
nedves kézzel a dugaszt.

SZERELÉS
Az összeszerelést a mellékelt szerelési utasítás
alapján végezze el.

FIGYELEM!
A készülék csak teljes összeszerelése 
után üzemeltethető.

KEZELÉS
A vágási magasság átállítása (1)

FIGYELEM!
Figyelem – sérülésveszély!
A vágási magasság csak kikapcsolt 
motor és álló vágókés mellett állítható 
át.

1. Az emelőkart a kireteszeléshez nyomja 
oldalra és tartsa meg (1).

 Alacsony gyephez tolja az emelőkart 
az elülső kerék irányába. Min. fokozat: 
1- 2,8 cm

 Magasabb gyephez tolja az emelőkart 
a hátsó kerék irányába. Max. fokozat: 6- 
6,8 cm

2. Engedje el az emelőkart, és fi noman tolja 
előre vagy hátra, amíg be nem kattan a 
kívánt fokozatba.

Fogantyúállító gomb (2)
1. Tartsa lenyomva a fogantyún lévő gombokat 

(2a).

2. Állítsa be a kívánt magasságot (2b).

3. Engedje el a nyomógombokat, és kattintsa 
be a fogantyút.

Telítettségjelző (3)
A telítettségjelzőt a légáram tolja felfelé a nyírás
során (3a). Ha a fűgyűjtő kosár tele van, akkor
a telítettségjelző felfekszik a kosárra (3b). A
fűgyűjtő kosarat ekkor üríteni kell.

A fűgyűjtő kosár felhelyezése (4)

FIGYELEM!
Figyelem – sérülésveszély!
A fűgyűjtő kosár csak kikapcsolt motor 
és álló vágókés mellett vehető le, illetve 
helyezhető fel.

1. Emelje fel az ütközőleme zt (4a), és 
akassza be a fűgyűjtő kosarat a tartókba. 
(4b)

Szerelés
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Munkavégzéssel kapcsolatos tanácsok

A fűgyűjtő kosár ürítése (4)
1. Emelje meg az ütközőlemezt. (4a)

2. Akassza ki a fűgyűjtő kosarat, és vegye le 
hátrafelé.

3. Ürítse ki a fűgyűjtő kosarat.

4. Emelje fel az ütközőlemezt, és akassza 
vissza a fűgyűjtő kosarat a tartókba. (4b)

A hálózati csatlakozódugó csatlakoztatása
1. Csatlakoztassa a hosszabbító kábel 

csatlakozóját a kombinált kapcsoló/
csatlakozóhoz (8).

2. Biztosítsa a készülék csatlakozókábelét a 
kábel húzásmentesítővel (9).
A hálózati kábelen kialakított hurok olyan 
hosszú legyen, hogy a húzásmentesítő 
egyik oldalról a másikra csúszhasson

A motor bekapcsolása (10)
A fűnyírót csak egyenletes talajon indítható, 
magas fűben nem. A talajnak mentesnek kell 
lennie az olyan idegen tárgyaktól, mint pl. a 
kövek. A fűnyíró ne emelje meg vagy döntse 
meg az indításhoz.
1. Tartsa lenyomva a kapcsoló indítógombját 

(10a).

2. Húzza meg és tartsa meg a biztonsági 
kengyelt a fogantyún (10b).

3. Engedje el az indítógombot.

A motor kikapcsolása
1. Engedje el a biztonsági kengyelt.

2. Várja meg, míg leáll a vágókés.

Mulcsozás aprítókészülékkel (kizárólag az 
ML40SR modell esetében)
Mulcsozáskor a fűnyíró nem gyűjti össze 
a kaszálékot, hanem az a füvön marad. A 
mulcs megvédi a talajt a kiszáradástól és 
tápanyagokkal látja el. 
A legjobb eredmény a rendszeres, kb. 2 cm-rel 
történő visszavágással érhető el. Csak a fi atal, 
lágy levélszövetű fű képes a gyors rothadásra.

Fűmagasság a mulcsozás előtt: max. 8 cm
Fűmagasság a mulcsozás után: min. 4 cm

Léptei sebességét igazítsa a 
mulcsozáshoz, ne haladjon túl gyorsan.

Az aprítókészülék behelyezése
Figyelem! Sérülésveszély!
Az aprítókészüléket csak lekapcsolt 
motor és álló vágókés mellett helyezze 
be vagy távolítsa el!

1. Távolítsa el a fűgyűjtőt (4).

2. Emelje meg az ütközőlemezt, és helyezze 
be az aprítókészüléket a kidobócsatornába 
(5).

 Az aprítókészüléknek be kell pattannia 
(6).

Ha az aprítókészülék nem pattan a 
helyére, az aprítókészülék és a vágókés 
megsérülhet.

Az aprítókészülék eltávolítása
1. Emelje fel az ütközőlemezt és engedje ki a 

zárat a mulcsoló készleten (7a).

2. Húzza ki az aprítókészüléket (7b).

MUNKAVÉGZÉSSEL 
KAPCSOLATOS TANÁCSOK

Kövesse a fűnyírók üzemeltetésére 
vonatkozó helyi rendelkezéseket.

 Ne engedjen másokat a veszélyes terület 
közelébe.

 Csak jó látási viszonyok mellett végezze a 
fűnyírást.

 A készüléket csak gyaloglótempóban 
használja.

 Csak éles vágókéssel végezze a fűnyírást.
 Ne használja a fűnyírót akadályok (pl. ágak, 

gyökerek) felett.
 Lejtős területen mindig a lejtőre merőleges 

irányban nyírja a füvet. Ne vágjon füvet olyan 
emelkedőn felfelé vagy olyan lejtőn lefelé, 
ahol az emelkedő vagy lejtő dőlésszöge 
meghaladja a 20o-ot.

 Lejtős szakaszokon mindig legyen 
elővigyázatos a haladási irány 
módosításakor.
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FIGYELEM!
A vágókés és a motor tengelye nem 
minden esetben van egy vonalban, ha 
valamelyik megsérült.

 Rendszeresen ellenőrizze a fűgyűjtő kosár 
működését és kopását.

 Vágás után alaposan tisztítsa meg a 
gépet egy kefével vagy egy ruhával. Ha 
nem távolítja el a koszt a gép aljáról, az 
csökkentheti a teljesítményét.

 A készüléket ne permetezze le vízzel! A víz 
károsíthatja a kapcsolót és a villanymotort 
is.

 Rendszeresen ellenőrizze, hogy a vágókés 
nem sérült-e meg. A tompa vagy megsérült 
vágókés csak Hitachi szerviz vagy 
hivatalos műhely élezheti / újíthatja fel. Az 
újraélezett vágókést ki kell egyensúlyozni. 
A kés csavarjának meghúzónyomatéka 15 
Nm +5.

 Gondoskodjon a készülék biztonságos, 
üzemkész állapotáról, valamint arról, hogy 
minden anya, csap és csavar erősen legyen 
meghúzva.

A szigetelt alkatrészeken végzett 
karbantartási munkák (pl. a vágókés 
cseréje) után a VDE 701 irányelv szerint 
szigetelésellenőrzést kell végezni.

 Hagyja leűlni a motort, mielőtt a készüléket 
zárt helyiségben helyezné el tárolás 
céljából.

 Szakember általi ellenőrzés szükséges:
 akadályra történő ráhajtás esetén
 a motor blokkolása esetén
 ha a vágókés meghajlott
 ha a motortengely meghajlott

HULLADÉKKEZELÉS
A használaton kívüli 
berendezéseket, elemeket és 
akkumulátorokat ne helyezze a 
háztartási hulladék közé!
A csomagolás, a gép és a tartozékok 
újrahasznosítható anyagokból 
készültek, ezért ennek megfelelően 
kell elvégezni a hulladékkezelésüket

 Az optimális üzemidő gyakori fűnyírással, 
és ezzel a rövid gyeppel érhető el.

Tippek fűnyíráshoz
 Tartson legalább 3-5 cm-es állandó vágási 

magasságot; ne vágja a füvet eredeti 
magasságának felénél rövidebbre.

 Ne terhelje túl a fűnyírót! Ha a motor 
fordulatszáma észrevehetően csökken 
a hosszú, nehéz fűszálak miatt, akkor 
növelje a vágási magasságot és többször 
végezzen nyírást.

 A szél és a napsütés kiszáríthatja a gyepet 
nyírás után, ezért késő délután végezze a 
nyírást.

TÁROLÁS
Csukja össze a fogantyú felső rúdját a 
helykímélő tárolás érdekében

 A készüléket száraz állapotban és 
gyermekek és illetéktelen személyektől 
távol tárolja.

 A készüléket mindig kihúzott hálózati 
csatlakozódugóval tárolja

JAVÍTÁS
 A javítási munkákat csak Hitachi szerviz 

vagy hivatalos szerelőműhely végezheti el.
 A kiegyensúlyozatlanság elkerülése 

érdekében a vágószerszám és a 
rögzítőcsavar csak tételenként cserélhető 
ki.

KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS
FIGYELEM!
Figyelem – sérülésveszély!
Minden karbantartási és ápolási 
munkánál húzza ki a hálózati 
csatlakozódugót!
A vágókésen végzett karbantartási 
és gondozási munkák során mindig 
viseljen védőkesztyűt!
A nem kiegyensúlyozott vágókés erős 
rázkódásokat okozhat, és károsíthatja 
a fűnyírót.

Tárolás
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Hibaelhárítás

HIBAELHÁRÍTÁS
Figyelem! Sérülésveszély!
A karbantartási, gondozási munkák során viseljen védőkesztyűt!
Valamennyi karbantartási és ápolási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és 
várja meg, amíg a vágókés megáll!

Zavarok 
üzemeléssorán

Lehetséges ok Megoldás

A motor nem fut Nincs áramellátás Ellenőrizze a háztartás biztosítékait / a 
hosszabbítókábelt.

A készülék 
csatlakozókábele 
meghibásodott

Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos 
Hitachi szervizközponttal

A vágókés blokkolva van Figyelem! Védőkesztyű nélkül ne 
végezzen karbantartási munkát a 
vágókésen!

 Szabadítsa meg a kést az akadálytól
 A fűnyírót alacsony gyepen indítsa

A motor teljesítménye 
csökken

Tompa a kés Éleztesse meg a kést egy Hitachi 
szervizben

Túl sok fű van a 
gyűjtőben

Távolítsa el a füvet, tisztítsa meg az 
ütközőlemezt

A motor leáll fűnyírás 
közben

Tompa a kés Éleztesse meg a kést egy Hitachi 
szervizben

A motor túlterhelése Kapcsolja ki a fűnyírót és indítsa újra 
vízszintes talajon vagy rövid füvön

A fűgyűjtő doboz nem 
telik meg megfelelően

Nedves a gyep Hagyja megszáradni a gyepet
A fűgyűjtő kosár eldugult Tisztítsa meg a fűgyűjtő doboz rácsát
Túl sok fű van a kidobó 
csatornában vagy a 
házban

Tisztítsa meg a kidobó csatornát / házat 
Módosítsa a vágási magasságot

A vágókés életlen Éleztesse meg a kést egy Hitachi 
szervizben

Olyan hibák esetében, amelyek nem szerepelnek ebben a táblázatban, vagy sajt maga 
nem tudja kijavítani, forduljon az illetékes vevőszolgálatunkhoz.
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Garancia

GARANCIA
A berendezés esetleges anyag- és gyártási hibáinak kiküszöbölése javítással vagy alkatrészcserével 
történik a törvényben előírt jótállási időn belül. A jótállás lejáratának határidejét azon ország 
jogrendszere határozza meg, ahol berendezést megvásárolták.

A garancia kizárólag akkor érvényes, ha: A garancia nem érvényes:
 betartja az ebben a kezelési útmutatóban 

leírtakat,
 szakszerűen használja a berendezést,
 csak eredeti pótalkatrészeket használ.

 önkényes szerelési próbálkozások,
 önkényes műszaki módosítások,
 a gépet nem rendeltetésszerűen használták 

(pl. ipari vagy kommunális célokra)

A garancia nem vonatkozik:

 a használatból eredő festékhibákra,
 a kopó alkatrészekre, amelyek a pótalkatrész-katalógusban
 belsőégésű motorok – ezekre az adott motor gyártója által kiadott külön garanciavállalás 

érvényes

A garancia az első végfelhasználó vásárlásától lép életbe. Az időpont meghatározásakor a fi zetési 
bizonylaton szereplő dátum a mérvadó. A garanciajeggyel és az eredeti fi zetési bizonylattal 
forduljon a szakkereskedéshez vagy a legközelebbi hivatalos ügyfélszolgálathoz. A vevő eladóval 
szembeni jogainak törvényes érvényesítési lehetőségeit a jelen nyilatkozat nem befolyásolja.
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HITACHI ML 34 SR
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Deutsch Italiano Dansk

GARANTIESCHEIN
1 Modell-Nr.
2 Serien-Nr.
3 Kaufdaturn
4 Name und Anschrift des Kunden
5 Name und Anschrift des Händlers
 (Bitte mit Namen und Anschrift des 

Handlers abstempeln)

CERTIFICATO DI GARANZIA
1 Modello
2 N° di serie
3 Data di acquisto
4 Nome e indirizzo dellʼacquirente
5 Nome e indirizzo del rivenditore
 (Si prega di apporre il timbro con questi 

dati)

GARANTIBEVIS
1 Modelnummer
2 Serienummer
3 Købsdato
4 Kundes navn og adresse
5 Forhandlers navn og adresse
 (Indsæt stempel med forhandlers navn 

og adresse)

English Slovenščina Svenska

GUARANTEE CERTIFICATE
1 Model No.
2 Serial No.
3 Date of Purchase
4 Customer Name and Address
5 Dealer Name and Address
 (Please stamp dealer name and 

address)

GARANCIJSKO POTRDILO
1 Št. modela
2 Serijska št.
3 Datum nakupa
4 Ime in naslov kupca
5 Ime in naslov prodajalca
 (Prosimo vtisnite žig z imenom in 

naslovom prodajalca)

GARANTICERTIFIKAT
1 Modellnr
2 Serienr
3 Inköpsdatum
4 Kundens namn och adress
5 Försäljarens namn och adress
 (Stämpla försäljarens namn och adress)

Nederlands Polski Norsk

GARANTIEBEWIJS
1 Modelnummer
2 Serienummer
3 Datum van aankoop
4 Naam en adres van de gebruiker
5 Naam en adres van de handelaar
 (Stempel a.u.b. naam en adres vande de 

handelaar)

GWARANCJA
1 Model
2 Numer seryjny
3 Data zakupu
4 Nazwa klienta i adres
5 Nazwa dealera i adres
 (Pieczęć punktu sprzedaży)

GARANTISERTIFIKAT
1 Modellnr.
2 Serienr.
3 Kjøpsdato
4 Kundens navn og adresse
5 Forhandlerens navn og adresse
 (Vennligst stemple forhandlerens navn 

og adresse)

Français Čeština Suomi

CERTIFICAT DE GARANTIE
1 No. de modèle
2 No de série
3 Date dʼachat
4 Nom et adresse du client
5 Nom et adresse du revendeur
 (Cachet portant le nom et lʼadresse du 

revendeur)

ZÁRUČNÍ LIST
1 Model č.
2 Série č.
3 Datum nákupu
4 Jméno a adresa zákazníka
5 Jméno a adresa prodejce
 (Prosíme o razítko se jménem a adresou 

prodejce)

TAKUUTODISTUS
1 Malli nro
2 Sarja nro
3 Ostopäivämäärä
4 Asiakkaan nimi ja osoite
5 Myyjän nimi ja osoite
 (Leimaa myyjän nimi ja osoite)

Español Slovenčina Română

CERTIFICADO DE GARANTÍA
1 Número de modelo
2 Número de serie
3 Fecha de adquisición
4 Nombre y dirección del cliente
5 Nombre y dirección del distribudor
 (Se ruega poner el sello del distribudor 

con su nombre y dirección)

ZÁRUČNÝ LISTA
1 Č. modelu
2 Sériové č.
3 Dátum zakúpenia
4 Meno a adresa zákazníka
5 Názov a adresa predajcu
 (Pečiatka s názvom a adresou predajcu)

CERTIFICAT DE GARANŢIE
1 Model nr.
2 Nr. de serie
3 Data cumpărării
4 Numele și adresa clientului
5 Numele și adresa distribuitorului
 (Vă rugăm aplicaţi ștampila cu numele și 

adresa distribuitorului)

Português Magyar Ελληνικά

CERTIFICADO DE GARANTIA
1 Número do modelo
2 Número do série
3 Data de compra
4 Nome e morada do cliente
5 Nome e morada do distribuidor
 (Por favor, carímbe o nome e morada do 

distribuidor)

GARANCIA BIZONYLAT
1 Típusszám
2 Sorozatszám
3 A vásárlás dátuma
4 A Vásárló neve és címe
5 A Kereskedő neve és címe
 (Kérjük ide elhelyezni a Kereskedő 

nevének és címének pecsétjét)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
1 Αρ. Μοντέλου
2 Αύξων Αρ.
3 Ημερομηνία αγοράς
4 Όνομα και διεύθυνση πελάτη
5 Όνομα και διεύθυνση μεταπωλητή
 (Παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί 
σφραγίδα)
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Hitachi Power Tools Europe GmbH
Siemensring 34, 47877 willich, Germany
Tel: +49 2154 49930
Fax: +49 2154 499350
URL: http://www.hitachi-powertools.de

Hitachi Power Tools Netherlands B. V.
Brabanthaven 11, 3433 PJ Nieuwegein, The Netherlands
Tel: +31 30 6084040
Fax: +31 30 6067266
URL: http://www.hitachi-powertools.nl

Hitachi Power Tools (U. K.) Ltd.
Precedent Drive, Rooksley, Milton Keynes, MK 13, 8PJ, 
United Kingdom
Tel: +44 1908 660663
Fax: +44 1908 606642
URL: http://www.hitachi-powertools.co.uk

Hitachi Power Tools France S. A. S.
Parc de l’Eglantier 22, rue des Cerisiers, Lisses-C.E. 1541, 
91015 EVRY CEDEX, France
Tel: +33 1 69474949
Fax: +33 1 60861416
URL: http://www.hitachi-powertools.fr

Hitachi Power Tools Belgium N.V. / S.A.
Koningin Astridlaan 51, B-1780 Wemmel, Belgium
Tel: +32 2 460 1720
Fax: +32 2 460 2542
URL http://www.hitachi-powertools.be

Hitachi Fercad Power Tools Italia S.p.A
Via Retrone 49, 36077, Altavilla Vicentina (VI), Italy
Tel: +39 0444 548111
Fax: +39 0444 548110
URL: http://www.hitachi-powertools.it

Hitachi Power Tools lberica, S.A.
Puigbarral, 26-28 Pol. Ind. Can Petit 08227
TERRSSA(Barcelona) Spain
Tel: +34 93 735 6722
Fax: +34 93 735 7442
URL: http://www.hitachi-powertools.es

Hitachi Power Tools Österreich GmbH
Str. 7, Objekt 58/A6, Industriezentrum NÖ –Süd 2355
Wiener Neudorf, Austria
Tel: +43 2236 64673/5
Fax: +43 2236 63373
URL: http://www.hitachi-powertools.at/

Hitachi Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller, Norway
Tel: (+47) 6692 6600
Fax: (+47) 6692 6650
URL: http://www.hitachi-powertools.no

Hitachi Power Tools Sweden AB
Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden
Tel: (+46) 8 598 999 00
Fax: (+46) 8 598 999 40
URL: http://www.hitachi-powertools.se

Hitachi Power Tools Denmark A/S
Lillebaeltsvej 90, 6715 Esbjerg N, Denmark
Tel: (+45) 75 14 32 00
Fax: (+45) 75 14 36 66
URL: http://www.hitachi-powertools.dk

Hitachi Power Tools Finland Oy
Tupalankatu 9, 15680 Lahti, Finland
Tel: (+358) 20 7431 530
Fax: (+358) 20 7431 531
URL: http://www.hitachi-powertools.fi 

Hitachi Power Tools Hungary Kft.
1106 Bogancsvirag U.5-7, Budapest, Hungary
Tel: +36 1 2643433
Fax: +36 1 2643429
URL: http://www.hitachi-powertools.hu

Hitachi Power Tools Polska Sp.z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 1
02-495 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 863 33 78
Fax: +48 22 863 33 82
URL: http://www.hitachi-narzedzia.pl/

Hitachi Power Tools Czech s.r.o.
Modricka 205, 664, 48, Moravany, Czech, Republic
Tel: +420 547 422 660
Fax: +420 547 213 588
URL: http://www.hitachi-powertools.cz

Hitachi Power Tools Netherlands B.V. 
Moscow Branch
Kashirskoye Shosse Dom 65, 4F
115583 Moscow, Russia
Tel: +7 495 727 4460
Fax: +7 495 727 4461
URL: http://www.hitachi-pt.ru

Hitachi Power Tools Romania S. R. L.
Bld. Biruintei, Nr. 101, Oras Pentelimon, 077145, Judetul 
Ilfov, ROMANIA
Tel: +031 805 27 19
Fax: +031 805 25 77
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Italiano Oggetto della dichiarazione:  Hitachi Rasaerba ML34SR, 
ML40SR Čeština Předmět prohlášení:  Hitachi Sekačka na trávu ML34SR, 

ML40SR

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Dichiariamo sotto nostra responsabilità che questo prodotto è conforme agli standard 
o ai documenti sulla standardizzazione EN60335-1, EN60335-2-77, EN55014-1, 
EN55014-2 e EN61000 in conformità alle Direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE e 2000/14/CE. 
Il prodotto è inoltre conforme alla direttiva RoHS 2011/65/EU.
Il Responsabile delle Norme Europee di Hitachi Koki Ltd. è autorizzato a compilare la scheda 
tecnica.
2000/14/CE
• Tipo di apparecchiatura: Rasaerba
• Nome di tipo: ML34SR, ML40SR
• Larghezza di taglio: 34 cm (ML34SR), 40 cm (ML40SR)
• Procedimento di valutazione conformità: ALLEGATO VIII
•  Ente di Notifi ca Europeo:  CE 0036 TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 

199∙80686 München, Germania
•  Livello di potenza sonora misurato: 89 dB (ML34SR), 93 dB (ML40SR)
•  Livello di potenza sonora garantito: 90 dB (ML34SR), 94 dB (ML40SR)
•  La documentazione tecnica è in possesso del responsabile del nostro dipartimento di 

progettazione.
Questa dichiarazione è applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi CE.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S CE
Prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že tento výrobek odpovídá následujícím normám 
nebo normativním dokumentům EN60335-1, EN60335-2-77, EN55014-1, EN55014-2 a 
EN61000 v souladu se směrnicemi 2004/108/CE, 2006/42/CE a 2000/14/EC. Tento výrobek 
je rovněž v souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU.
Vedoucí pracovník pro Evropské normy v Hitachi Koki Europe Ltd. je oprávněný ke zpracování 
technického souboru.
2000/14/EC
• Typ zařízení: Sekačka na trávu
• Název typu: ML34SR, ML40SR
• Šířka řezu: 34 cm (ML34SR), 40 cm (ML40SR)
• Homologace: Annex VIII
•  Evropská organizace, kde byla homologace oznámena:  CE 0036 TÜV SÜD Industrie Service 

GmbH Westendstrasse 199∙80686 
München, Německo

• Naměřená hlučnost: 89 dB (ML34SR), 93 dB (ML40SR)
• Zaručená mez hluku: 90 dB (ML34SR), 94 dB (ML40SR)
Toto prohlášení platí pro výrobek označený značkou CE.

Slovenščina Predmet deklaracije:  Hitachi Rotacijska kosilnica 
ML34SR, ML40SR Slovenčina Predmet vyhlásenia:  Hitachi Kosačka na trávu ML34SR, 

ML40SR

EC DEKLARACIJA O SKLADNOSTI
Izjavljamo na našo lastno odgovornost, da je ta izdelek skladen s standardi ali standardizacijo 
EN60335-1, EN60335-2-77, EN55014-1, EN55014-2 in EN61000 v skladu z direktivami 
2004/108/EC, 2006/42/EC in 2000/14/EC. Za izdelek je skladen tudi z direktivo RoHS 2011/65/
EU.
Direktor za evropske standarde podjetja Hitachi Koki Europe Ltd. je pooblaščen za 
sestavljanje tehničnih datotek.
2000/14/EC
• Vrsta opreme: Rotacijska kosilnica
• Ime vrste: ML34SR, ML40SR
• Rezalna širina: 34 cm (ML34SR), 40 cm (ML40SR)
• Postopek ocenjevanja skladnosti: Priloga VIII
•  Evropski priglasitveni organ:  CE 0036 TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 

199∙80686 München, Nemčija
• Izmerjena raven zvočne moči: 89 dB (ML34SR), 93 dB (ML40SR)
• Zajamčena raven zvočne moči: 90 dB (ML34SR), 94 dB (ML40SR)
Deklaracija je označena na izdelku s pritrjeno CE označbo.

VYHLÁSENIE O ZHODE - EC
Týmto vyhlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť že tento výrobok je v zhode s nasledujúcimi 
normami a normalizácie, EN60335-1, EN60335-2-77, EN55014-1, EN55014-2 a EN61000 a 
v súlade so smernicami 2004/108/ES, 2006/42/ES a 2000/14/ES. Tento výrobok tiež smernici 
RoHS č. 2011/65/EÚ.
Za zostavenie technického súboru je zodpovedný manažér pre európske normy spoločnosti 
Hitachi Koki Europe Ltd.
2000/14/ES
• Typ zariadenia: Kosačka na trávu
• Typové označenie: ML34SR, ML40SR
• Sečná šírka: 34 cm (ML34SR), 40 cm (ML40SR)
• Postup posúdenia zhody: PRÍLOHA VIII
• Európsky oboznámený orgán:  CE 0036 TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 

199∙80686 München, Nemecko
• Nameraná hodnota hladiny akustického výkonu: 89 dB (ML34SR), 93 dB (ML40SR)
• Garantovaná hodnota hladiny akustického výkonu: 90 dB (ML34SR), 94 dB (ML40SR)
Toto vyhlásenie sa vzťahuje na výrobok označený značkou CE.

Polski Przedmiot deklaracji:  Hitachi Kosiarka ML34SR, 
ML40SR Magyar Megfelelőségi nyilatkozat:  Hitachi Fűnyíró ML34SR, 

ML40SR

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z EC
Niniejszym oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejszy produkt spełnia wymogi 
norm EN60335-1, EN60335-2-77, EN55014-1, EN55014-2 i EN61000, w sposób zgodny z 
postanowieniami Dyrektyw 2004/108/EC, 2006/42/EC i 2000/14/EC.  Ten produkt spełnia 
także wymagania Dyrektywy RoHS 2011/65/EU.
Menedżer Standardów Europejskich w fi rmie Hitachi Koki Europ Ltd. Jest upoważniony do 
kompilowania pliku technicznego.
2000/14/EC
• Typ urządzenia: Kosiarka
• Nazwa modelu: ML34SR, ML40SR
• Szerokość koszenia: 34 cm (ML34SR), 40 cm (ML40SR)
• Procedura oceny zgodnoćci: Annex VIII
•  Europejska jednostka notyfi kowana:  CE 0036 TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 

199∙80686 München, Niemcy
• Zmierzony poziom mocy dżwięku: 89 dB (ML34SR), 93 dB (ML40SR)
• Gwarantowany poziom mocy dżwięku: 90 dB (ML34SR), 94 dB (ML40SR)
To oświadczenie odnosi się do załączonego produktu z oznaczeniami CE.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ezen termék megfelel a következő 
szabványoknak: EN60335-1, EN60335-2-77, EN55014-1, EN55014-2 és EN61000 a 
Direktívák alapján 2004/108/EC, 2006/42/EC és 2000/14/EC. Ez a termék is megfelel a 
2011/65/EU RoHS irányelvnek.
Az Hitachi Koki Europe Ltd. Európai Szabványkezelője fel van hatalmazva a műszaki fájl 
elkészítésére.
2000/14/EC
• A berendezés típusa: Fűnyíró
• Típus neve: ML34SR, ML40SR
• Vágási szélesség: 34 cm (ML34SR), 40 cm (ML40SR)
• Megfelelőségi eljárás: Annex VIII
•  Európai értesített hatóság:  CE 0036 TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 

199∙80686 München, Németország
• Mért hangteljesítmény szint: 89 dB (ML34SR), 93 dB (ML40SR)
• Garantált hangteljesitmény szint: 90 dB (ML34SR), 94 dB (ML40SR)
Jelen nyilatkozat a terméken feltüntetett CE jelzésre vonatkozik.

Hitachi Koki Europe Ltd.
Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin 17, lreland

Representative offi  ce in Europe
Hitachi Power Tools Europe GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany

Head offi  ce in Japan
Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan 

27. 2. 2015

John de Loughry
European Standard Manager
27. 2. 2015

A. Yoshida
Vice-President & Director

0000Book_ML34SR.indb   1590000Book_ML34SR.indb   159 2015/01/20   11:25:442015/01/20   11:25:44


