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Típustábla adatai
A gépe típustábláján található összes 
adatot írja be az alábbi mezõbe. 
A típustáblát a motor közelében 
találja. Ezek az adatok nagyon 
fontosak a gép pótalkatrészeinek 
megrendeléséhez szükséges késõbbi 
azonosítás érdekében és 
a vevõszolgálat számára.

Ezeket és a berendezés további 
adatait az elkülönített CE 
megfelelõségi nyilatkozatban találja, 
amely ennek a kezelési utasításnak 
a része.

Képi ábrázolás

Hajtsa ki a kezelõi útmutató elején 
található, ábrákat tartalmazó oldalt.
A képi ábrázolás részleteiben eltérhet 
a tulajdonában lévõ géptõl.

Az Ön biztonsága 
érdekében

A gép helyes használata
Ez a gép kizárólag a következõ 
használatra készült:
– lombszíváshoz/lombfúváshoz a ház 

körül és a hobbikertben,
– a jelen útmutatóban található 

leírásoknak és biztonsági 
elõírásoknak megfelelõen.

Minden más használat nem 
rendeltetésszerûnek minõsül. 

A nem rendeltetésszerû használat 
a garancia elvesztését, és mindennemû 
gyártói felelõsségvállalás kizárását 
vonja maga után. A felhasználó felel 
minden kárért, melyet harmadik 
személynek vagy azok tulajdonán 
okoz.
A gépet csak a gyártó által kiszállított 
és elõírt mûszaki állapotban 
üzemeltesse.
A gépen eszközölt önkényes 
változtatások kizárják a gyártó 
felelõsségét az ezekbõl eredõ 
károkért.

Üzemeltetés elõtt olvasson 
el minden utasítást
 Gondosan olvassa végig ezeket az 

utasításokat. Ismerkedjen meg 
a gép kezelésével és 
alkalmazásával.

 Sohase engedje meg, hogy 
gyerekek, vagy olyan személyek 
használják a gépet, akik jelen 
kezelõi útmutatót nem ismerik.

 Ne használja ezt a gépet, 
amennyiben fáradt vagy beteg, 
vagy ha alkohol, drogok illetve 
gyógyszerek hatása alatt áll.

 Gyerekek és 16 év alatti 
fiatalkorúak nem használhatják 
ezt a gépet.

 Ezt a gépet nem használhatják 
olyan személyek (beleértve 
gyermekeket is), akik korlátozott 
szellemi, érzékelési vagy értelmi 
képességekkel vagy hiányos 
ismeretekkel és/vagy hiányos 
tudással rendelkeznek, kivéve, 
ha a használat olyan személy 
felügyelete alatt történik, aki 
a biztonságukért felelõs vagy 
utasításokat kapnak a felelõs 
személytõl a berendezés 
használatára vonatkozóan.

 A gyermekek felügyeletét biztosítani 
kell azért, hogy a géppel ne 
játszanak.

 Mielõtt használja, ellenõrizze 
a gépet. Cserélje ki a sérült 
alkatrészeket. Bizonyosodjék meg 
arról, hogy az összes kötõelem 
fel van szerelve és rögzítve van. 
Ezeknek az utasításoknak 
a figyelmen kívül hagyása a kezelõ 
és a körülállók sérüléseit és a gép 
megrongálódását okozhatják.

 Mindig legyen tudatában a fej, 
a kezek és lábak 
sérülésveszélyének.

 Küldje el a gyerekeket, 
nézelõdõket és az állatokat arról 
a területrõl, ahol a géppel dolgozni 
kíván. Legalább 15 m-es körzetben 
tartsa távol a gyermekeket, 
körülállókat és állatokat; 
a körülállókra még mindig 
kockázatot jelent, hogy a kirepülõ 
tárgyak eltalálják õket. A körülállók 
viseljenek védõszemüveget. 
Amennyiben személy közeledik, 
azonnal állítsa le a motort.

Az üzemeltetés közben
 A szabadban csak ebbõl 

a szempontból engedélyezett és 
megfelelõ jelöléssel ellátott 
csatlakozókábelt használjon, 
például: H07RN – F 3 x 1,5 mm2 
(max. 25 m).

 A csatlakozókábelek összekötõ 
alkatrészei fröccsenõ víz ellen 
védettek és gumiból készültek, 
vagy gumival bevontak kell, hogy 
legyenek.

 Mindenegyes használat elõtt 
ellenõrizze, hogy a csatlakozó-
kábelek nem sérültek-e, nem 
törtek-e meg vagy nincsenek-e 
összekuszálva.

 Ellenõrizze minden használat elõtt, 
hogy nem sérült-e a gép hálózati 
csatlakozódugóval rendelkezõ 
kábele. A sérült kábelt azonnal 
cseréltesse ki egy szakmûhelyben.
Ehhez kapcsolja ki a gépet és húzza 
ki a hálózati csatlakozódugót. 
Csak kifogástalan állapotú 
csatlakozókábeleket használjon.

 Sose indítsa el a gépet és sose 
hagyja járni, amennyiben zárt 
helységben vagy épületben 
tartózkodik. Csak a szabadban 
használja a gépet.

 Viseljen védõszemüveget és 
hallásvédõt, ha a gépet használja. 
Poros munka során viseljen arc- 
vagy porvédõt. Hosszú ujjú ing 
viselése ajánlott.

 Viseljen vastag, hosszú nadrágot, 
csizmát és kesztyût.

 A haját, ruházatát, kesztyûjét tartsa 
távol a mozgó alkatrészektõl.
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A mozgó alkatrészek becsíphetik 
a laza ruházatot, ékszert vagy 
hosszú hajat. Adott esetben viseljen 
hajhálót.

 A gépet csak az elõirányzott célra 
használja.

 Ne nyúljon a géppel túl távolra. 
Mindig maradjon biztonságos 
helyzetben és egyensúlyban.

 A gépet mindig teljesen 
összeszerelt állapotban használja. 
A gépet csakis felszerelt szívó-/
fúvócsõvel és gyûjtõzsákkal 
mûködtesse. Ellenõrizze 
a gyûjtõzsák zárt állapotát.

 A gépet soha ne vigye a kábelnél 
fogva.

 Mindig a géptõl hátrafelé vezesse el 
a csatlakozóvezetéket.

 Minden ápolási és karbantartási 
munkálat, valamint a szívó-/fúvócsõ 
és a gyûjtõzsák be- és kiszerelése 
elõtt kapcsolja ki a motort és húzza 
ki a hálózati csatlakozódugót 
a csatlakozóaljzatból.

 A gépet csak nappali fényben 
vagy megfelelõ mesterséges 
megvilágítás esetén használja.

 Kerülje el a téves beindítást. Álljon 
készen a gép használatára, amikor 
bekapcsolja azt. A kezelõ és a gép 
indításkor stabil helyzetben legyen. 
Tartsa be a motor indítására és 
leállítására vonatkozó utasításokat.

 Amennyiben idegentestet érint vagy 
elakad abban, úgy azonnal állítsa 
le a motort és ellenõrizze, hogy 
nem keletkeztek-e károk. 
Mielõtt átvizsgálja, húzza ki 
a hálózati csatlakozódugót 
a csatlakozóaljzatból.

 Sohase használja a gépet laza vagy 
sérült alkatrészekkel.

 A járó motorú gépet soha ne 
fektesse le poros vagy koszos 
helyre. A szennyezõdés, a fû, 
a lomb stb. a motorba kerülhet, ami 
személyi sérülésekhez vezethet és 
kárt okozhat a gépben.

 Ha szokatlan rezgést tapasztal, 
azonnal kapcsolja ki a motort, és 
húzza ki a hálózati csatlakozódugót 
a csatlakozóaljzatból. 
Vizsgálja meg, nincs-e sérülés 
a gépen. Ha a gép megsérült, 
vigye el azt egy szakmûhelybe.

 Kapcsolja ki a motort, és húzza 
ki a hálózati csatlakozódugót 
a csatlakozóaljzatból, mielõtt 
megszünteti a blokkolást/
eltömõdést, ill. kiüríti 
a gyûjtõzsákot, vagy mielõtt 
bármilyen munkálatot végezne 
a gépen, mint pl. ellenõrzés, 
takarítás, szállítás, beállítás.

 Kezeit, arcát és lábait tartsa az 
összes mozgó alkatrésztõl távol. 
Ne érintse meg a forgórészt, amíg 
az forog, és ne is próbálja meg azt 
leállítani.

 Soha ne használja a gépet vegyi 
anyagok, mûtrágya vagy más 
mérgezõ anyag kiszórására.

 Kézzel ne töltsön semmit 
a beszívónyílásba.

 Ne használja a gépet rossz idõjárási 
körülmények között, például 
esõben vagy zivatarban.

 Kerülje a nyílt láng használatát és ne 
dohányozzon.

Használat lombfúvóként
 Soha ne irányítsa a gépet emberek, 

háziállatok vagy ablakok felé. Soha 
ne fújjon a géppel olyan irányba, 
ahol személyek vagy állatok 
tartózkodnak, illetve érzékeny, 
szilárd felületek (pl. ablakok, falak, 
autók) találhatók.

Használat lombszívóként
 A gép száraz anyagok, pl. levelek, 

fû, kisebb ágak és papírdarabok 
összegyûjtésére szolgál. 
Ne próbáljon meg vele nedves 
tárgyakat vagy vizet felszívni, 
mert ez kárt tehet a gépben. 

 Fémet, üvegdarabokat stb. ne 
szívjon fel a géppel, mivel ez súlyos 
károkat okozhat a forgórészben.

 Forró tárgyakat (pl. hamut, 
széndarabokat, cigarettát stb.) 
ne szívjon fel a géppel. 
A gyûjtõzsák ettõl meggyulladhat.

További biztonsági 
utasítások
 A munka megkezdése elõtt távolítsa 

el az olyan idegen testeket 
a munkaterületrõl, amelyek 
a készüléket károsíthatják, vagy 
elfúvásuk/elhajításuk sérüléseket 
vagy károkat okozhat.

 A gép elrakása vagy szállítása elõtt 
várjon, míg lehûl a motor. 

 Szállítás során gondoskodjon a gép 
megóvásáról.

 A gépet száraz, lezárt helyiségben 
tárolja, hogy az illetéktelen 
használatot vagy a sérüléseket 
elkerülje. Tartsa távol a gépet 
gyermekektõl.

 Sohase locsolja vagy öntse 
le a gépet vízzel vagy egyéb 
folyadékokkal. Tartsa szárazon, 
tisztán és pormentesen a gépet. 
Minden használat után tisztítsa meg, 
vegye figyelembe a tisztításra és 
tárolásra vonatkozó utasításokat.

 Sohase használjon olyan 
alkatrészeket, tartozékokat vagy 
vágószerszámokat, amelyek nem 
engedélyezettek ehhez a géphez. 
Ezek a kezelõ komoly sérüléseit 
és a gépben keletkezõ károkat 
vonhatják maguk után. Ezenkívül 
a garanciája érvénytelenné válik.

 Ezért használjon eredeti vagy 
a gyártó által jóváhagyott 
pótalkatrészeket és tartozékokat.

 Soha ne mûködtesse a gépet 
meghibásodott üzemkapcsolóval.

 Minden javítást kizárólag 
szakmûhelyben végeztessen el.

 Õrizze meg ezt a kezelési utasítást. 
Olvassa gyakran és használja más 
kezelõk betanítására. 
Amennyiben valakinek kölcsönadja 
ezt a gépet, úgy adja kölcsön ezt 
a kezelési utasítást is.

Üzemeltetési idõpont
Vegye figyelembe a nemzeti/
kommunális elõírásokat az 
üzemeltetési idõpont szempontjából 
(adott esetben érdeklõdjön az ezért 
felelõs hivatalban).

Szimbólumok a gépen
Ez a kezelési utasítás ismerteti azokat 
a biztonsági- és nemzetközi 
szimbólumokat és piktogramokat, 
amelyek ezen a gépen 
elõfordulhatnak. 
Olvassa el a felhasználói kézikönyvet, 
hogy megismerkedjen az összes 
biztonsági-, szerelési-, üzemeltetési- 
és javítási utasítással.
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Figyelem! 
Üzembe helyezés elõtt 
olvassa el a kezelési 
útmutatót!

Ne engedjen senkit 
a veszélyzónába!

Minden munkálat elõtt, 
mint pl. beállítás, 
tisztítás, ellenõrzés 
stb., kapcsolja ki 
a gépet és húzza ki 
a hálózati 
csatlakozódugót!
A forgó alkatrészek 
sérülésveszélyt 
jelentenek.
Kezét és lábát tartsa 
távol a forgó 
alkatrészektõl. 

Védõszemüveg és 
fülvédõ viselése.

Ne használja a gépet 
esõben.

Szívás üzemmód

Fúvás üzemmód

A gépen tartsa mindig olvasható 
állapotban ezeket a szimbólumokat.

Az útmutatóban szereplõ 
szimbólumok
Ebben az útmutatóban a következõ 
szimbólumok láthatók:

Veszély
Azokra a veszélyekre hívja fel 
a figyelmet, amelyek a leírt 
tevékenységgel összefüggnek és 
ahol személyek veszélyeztetése áll 
fenn.

Figyelem
Azokra a veszélyekre hívja fel 
a figyelmet, amelyek a leírt 
tevékenységgel összefüggnek 
és anyagi károkat okozhatnak.

Megjegyzés
Fontos információkat és hasznos 
tippeket jelölnek.

Hulladékkezelési utasítás
A keletkezõ csomagolási 
hulladékokat, a régi gépet stb. a helyi 
elõírásoknak megfelelõen kell 
ártalmatlanítani.

Az elhasználódott 
elektromos 
készülékek értékes 
anyagok, ezért nem 
valók a háztartási 
hulladékok közé!

Ezért arra kérnénk, hogy támogasson 
minket aktív hozzájárulásával 
a nyersanyagforrások kímélésében és 
a környezetvédelemben, és ezt 
a készüléket adja le az Ön közelében 
található átvevõhelyek egyikénél – 
amennyiben van ilyen.

Kijelzõ- és kezelõelemek

Figyelem. A munkagép 
károsodása.
Itt fõként a kezelõ- és kijelzõelemek 
funkcióit írjuk le. Még ne hozzon 
mûködésbe semmit!
1. ábra
1 Üzemkapcsoló (Be-/Kikapcsoló)
2 Csatlakozódugó
3 Kábelre ható húzóerõ 

tehermentesítõje
4 Rögzítõhorog, hátsó
5 Gyûjtõzsák
6 Húzózár
7 Fúvás/szívás választókar
8 Rögzítõhorog, elsõ
9 Szállítókerék (opcionális)
10 Fúvónyílás
11 Szívónyílás
12 Szívó-/fúvócsõ
13 Vállheveder
14 Gombfogantyú
15 Fogantyú

Szerelési utasítás

Veszély
A motor véletlen elindítása sérülést 
okozhat.
Védje magát a sérülésektõl. 
A gépen végzett minden munka 
elõtt:
– állítsa le a motort,
– várja meg, amíg az összes mozgó 

alkatrész meg nem áll; a motornak 
le kell hûlnie.

– Húzza ki a hálózati csatlakozó-
dugót a csatlakozóaljzatból.

Hulladékkezelési utasítás
A keletkezõ csomagolási 
hulladékokat, a régi gépet stb. a helyi 
elõírásoknak megfelelõen kell 
ártalmatlanítani.

A szívó-/fúvócsõ be- és 
kiszerelése
Beszerelés
2a. ábra
1. Oldja ki és távolítsa el a csavart 

a gépen.
2. A szívó-/fúvócsövet („a” rész) tolja 

be a burkolat nyílásába, míg az be 
nem reteszelõdik.

3. Csavarja be újra a csavart, majd 
húzza meg, de ne túl erõsen.

2b. ábra
1. Oldja ki és távolítsa el a csavart 

a szívó-/fúvócsövön.
2. A szívó-/fúvócsövet („b” rész) tolja 

be a szívó-/fúvócsövön („a” rész), 
míg be nem reteszelõdik.

3. Csavarja be újra a csavart, majd 
húzza meg, de ne túl erõsen.

Szerelje fel a szállítókereket 
(opcionális).
2c. ábra
1. Vegye le a csavart.
2. A szállítókereket tolja ütközésig 

a fúvó-/szívócsövön.
3. Csavarja be újra a csavart, majd 

húzza meg, de ne túl erõsen. 
De csak annyira erõsen, hogy 
a szállítókerék szoruljon a fúvó-/
szívócsövön!

Kiszerelés
 A beszerelés fordított sorrendjében 

történik.

!
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A gyûjtõzsák be- és 
kiszerelése
Beszerelés
3. ábra
 Akassza be a gyûjtõzsákot az elsõ 

rögzítõhorogra (4).
 Tolja a gyûjtõzsák-adaptert (1) 

a gépház csonkjára (2). 
Nyomja be addig az adaptert, míg 
a reteszek (3) mindkét oldalon nem 
reteszelnek.

 Akassza be a gyûjtõzsákot a hátsó 
rögzítõhorogra (5).

Kiszerelés
4. ábra
 Vegye le a gyûjtõzsákot a hátsó 

rögzítõhorogról.
 Nyomja meg mindkét oldalon 

a reteszt (1), majd húzza le 
a gyûjtõzsákot.

 Vegye le a gyûjtõzsákot az elsõ 
rögzítõhorogról.

A vállheveder felszerelése 
és beállítása
5. ábra
 Nyissa le a tartókampót (1), akassza 

be a ház rögzítõkarikájába (2) és 
ismét szorosan zárja le.

6. ábra
 Vesse át a fején a vállhevedert, 

majd állítsa be a munkapozíciót.
7. ábra
 Állítsa be a vállhevedert 

a testméretéhez.

Üzem

Veszély

Áramütés
– Hálózati dugaszoló aljzatánál 

alkalmazzon személyi 
védõkapcsolót (= legfeljebb 
30 mA kioldási áramú hibaáram 
védõkapcsolót).

– A csatlakozóvezeték 
meghibásodása esetén 
életveszély, ill. sérülés veszélye 
áll fenn. Apró lépésekkel lassan 
távolodjék el a géptõl. 
Húzza ki a csatlakozódugót 
a dugaszoló aljzatból.

Figyelem
– A motor indításakor ügyeljen arra, 

hogy a gépet ne irányítsa 
személyek, állatok, tárgyak vagy 
szétszórt hulladék felé.

– Használat közben viseljen szem- 
és fülvédõt.

– Használat közben mindkét 
kezével tartsa a gépet (13. ábra).

– A géppel való munkavégzés 
közben megbotolhat a csatlakozó 
kábelben és megsérülhet. Mindig 
úgy vezesse a kábelt, hogy az 
soha ne kerülhessen 
a közlekedési és munkavégzési 
területre.

– A géppel csak lépésben 
dolgozzon.

– A gépet csak akkor használja, ha 
a csatlakozókábelt a kábelre ható 
húzóerõ tehermentesítõjéhez 
rögzítette.

– Ellenõrizze a gép megfelelõ 
üzemállapotát, valamint a szívó-/
fúvócsõ és a ház kapcsolatát.

– A munka befejeztével, ill. ha 
leteszi vagy otthagyja a gépet, 
mindig húzza ki a hálózati 
csatlakozódugót a gépbõl és 
a csatlakozóaljzatból.

– Ellenõrizze a gyûjtõzsákon (5) 
található húzózár (6) zárt állapotát 
(1. ábra).

– A használatot követõen:
– Húzza ki a hálózati 

csatlakozódugót 
a csatlakozóaljzatból.

– Tisztítsa meg a gépet.
– A hulladékot a helyi 

elõírásoknak megfelelõen 
ártalmatlanítsa.

Indítsa be a motort

Sérülésveszély
Kezét, lábát és egyéb testrészeit 
tartsa távol a forgó alkatrészektõl.
1. Rögzítse a csatlakozókábelt 

a kábelre ható húzóerõ 
tehermentesítõjéhez (8. ábra).

2. A csatlakozókábelt elõször a gép 
csatlakozójába dugja be, és utána 
a 230 V-os csatlakozóaljzatba.

3. Vegye a vállára a testmagassá-
gához elõre beállított vállhevedert.

4. Álljon a munkavégzési pozícióba 
(6. ábra).

5. Válassza a „Fúvás” vagy a „Szívás” 
üzemmódot (9. ábra).

6. Nyomja le az üzemkapcsolót /
a be-/kikapcsoló gombot 
(10. ábra).

A motor jár, kezdheti a munkát 
(11. ábra).

Motor megállítása
 Engedje el az üzemkapcsolót / 

a be-/kikapcsoló gombot 
(10. ábra).

Rövid idõ elteltével a motor leáll.

A gép megtartása
A gép használata közben:
 Rögzítse a vállszíjat a gépen.
 Vesse át a fején a vállszíjat.
 Álljon a munkavégzés pozíciójába 

(6. ábra). 

Átkapcsolás a szívó és fúvó 
funkció között

Megjegyzés
A szívás és fúvás közötti átkapcsolást 
járó motornál lehet végrehajtani. 
A választókart addig forgassa 
a megfelelõ szimbólumhoz, míg az be 
nem reteszelõdik. 
A választókapcsolót soha ne állítsa 
a két végpozíció közé.
9. ábra
Fúvás funkció
 Állítsa a választókart az  

szimbólumra.
Szívás funkció
 Állítsa a választókart az  

szimbólumra.

A gyûjtõzsák kiürítése

Veszély
A gyûjtõzsák levétele/kiürítése elõtt 
állítsa le a motort, és várjon addig, 
míg az összes mozgó alkatrész 
megáll. Húzza ki a hálózati 
csatlakozódugót a csatlakozó-
aljzatból.

Megjegyzés
Nagyfokú töltöttség esetén 
a szívóteljesítmény jelentõsen 
gyengül.
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Ürítés a gyûjtõzsák levétele nélkül
 Nyissa ki a húzózárat, majd 

a gyûjtõzsák tartalmát a helyi 
elõírásoknak megfelelõen 
ártalmatlanítsa.

 Zárja be ismét a tépõzárat.
Ürítés a gyûjtõzsák levételével
15. ábra
 Vegye le a gyûjtõzsákot a hátsó 

rögzítõhorogról (2).
 Nyomja meg mindkét oldalon 

a reteszt (1), majd húzza le 
a gyûjtõzsákot.

 Vegye le a gyûjtõzsákot az elsõ 
rögzítõhorogról (3).

 Nyissa ki a húzózárat, majd 
a gyûjtõzsák tartalmát a helyi 
elõírásoknak megfelelõen 
ártalmatlanítsa.

 A kiürítés után fordítsa ki (belülrõl 
kifelé), majd alaposan rázza ki 
a gyûjtõzsákot, hogy a szövetbõl 
távozzon a port és a kosz.

 Fordítsa vissza a gyûjtõzsákot, 
húzza be a húzózárat, majd 
helyezze fel ismét a gyûjtõzsákot.

Használati utasítás
Használat fúváshoz
A gép alkalmazása nehezen tisztítható 
területeken:
– Ágyások, bokrok, fák (12. ábra)
– Épületsarkok (13. ábra)
– Rácsok, kerítések, stb. (14. ábra).
 Tartsa a gépet a 12–14. ábrán 

látható módon. 
 Tartsa a szívó-/fúvócsövet néhány 

centiméterrel a talaj felett és 
vezesse azt könnyed, pásztázó 
mozdulatokkal egyik oldalról 
a másikra.

 Közben lassan haladjon elõre.
 Vezesse maga elõtt az összegyûlt 

hulladékhalmot.

Használat szíváshoz
 Nehezen tisztítható területekhez, 

pl. ágyások, bokrok, épületsarkok, 
stb.

 Tartsa a gép szívó-/fúvócsövét 
kissé megdöntve, ahogy az a 11. 
ábrán is látható, vagy mozgassa 
a szállítókerék (opcionális) 
segítségével.

 Könnyû anyagok összegyûjtéséhez 
mozgassa könnyed, pásztázó 
mozdulatokkal egyik oldalról 
a másikra. A gép a leveleket és 
a vékonyabb ágakat felszívja és 
felaprítja. A gyûjtõzsák így még több 
anyagot képes tárolni.

 Ürítse ki a megtelt gyûjtõzsákot.

A munka végeztével
 Állítsa le a motort.
 Húzza ki a hálózati dugót a gépbõl 

és a dugaszoló aljzatból.
 Hagyja lehûlni a motort 

(kb. 30 percig), mielõtt megtisztítja, 
karbantartja, tárolja vagy leállítja 
a gépet.

Karbantartás és tisztítás

Veszély
A sérülések elkerülése végett, 
a készüléken végzendõ bármilyen 
munka elõtt 
– kapcsolja ki a motort,
– várja meg, amíg az összes mozgó 

alkatrész teljesen leállt,
– húzza ki a hálózati dugót,
– hagyja lehûlni a motort 

(kb. 30 percig).
Minden javítást kizárólag 
szakmûhelyben végeztessen el.
A szezon végével ellenõriztesse 
és tartassa karban a gépet egy 
szakszervizben.
Ne fröcskölje le a gépet vízzel, mivel 
így az elektromos alkatrészek 
megrongálódhatnak.
Tisztítsa meg a készüléket minden 
használat után. A tisztítatlan 
készülék anyaga és mûködése 
károsodik.

A gép tisztítása

Figyelem
Tartsa a készüléket és 
a szellõzõnyílást mindig tisztán és 
szennyezõdésmentesen.
A gép külsõ részének tisztításához egy 
kis kefét használjon. Ne használjon 
erõs tisztítószert. 

A háztartási tisztítószerek, amelyek 
aromás olajokat tartalmaznak, mint 
a fenyõolaj vagy citrom, valamint az 
olyan oldószerek, mint a kerozin, 
károsíthatják a plasztik házat és 
a markolatot. 
Rendszeresen tisztítsa meg 
a gyûjtõzsák illesztésénél 
a csõcsonkot (2, 3. ábra).
A házat csak nedves ronggyal törölje 
le.

A gyûjtõzsák tisztítása
 Viseljen védõszemüveget és 

porvédõ maszkot.
 A gyûjtõzsákot minden használat 

után ürítse és rázza ki.
 Havonta egyszer (szükség esetén 

gyakrabban) mossa ki 
a gyûjtõzsákot:
– Ürítse ki alaposan a gyûjtõzsákot.
– Fordítsa ki a gyûjtõzsákot (bentrõl 

kifelé).
– Rázza ki a gyûjtõzsákot.
– Tisztítsa ki a gyûjtõzsákot 

szappanos vízzel.
– Hagyja megszáradni 

a gyûjtõzsákot.

Tárolás
 Tárolás elõtt hagyja a motort kihûlni.
 A gépet száraz, lezárt helyiségben 

tárolja, hogy az illetéktelen 
használatot vagy a sérüléseket 
elkerülje. Tartsa távol a gépet 
gyermekektõl.

Hosszan tartó tárolás
Amennyiben a gépet hosszabb ideig 
kell tárolni, az alábbiak szerint járjon 
el:
 Alaposa tisztítsa meg a gépet és 

ellenõrizze a lelazult vagy sérült 
alkatrészeket. 
A sérült alkatrészeket javítsa meg 
vagy cserélje ki újra, és a laza 
csavarokat, anyákat és 
csapszegeket húzza meg. 
A gép most már tárolható.

 A gépet száraz, lezárt helyiségben 
tárolja, hogy az illetéktelen 
használatot vagy a sérüléseket 
elkerülje. Tartsa távol a gépet 
gyermekektõl.

!
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Szállítás

 Motor leállítása.
 Húzza ki a hálózati csatlakozódugót 

a csatlakozóaljzatból.
 A csatlakozókábelt húzza ki a gép 

csatlakozóaljzatából.
 A gépet szállítás elõtt hagyja lehûlni.
 A gépet biztosítsa a szállítás során 

megcsúszás ellen.

Garancia

Minden országban érvényesek 
a cégünk vagy az importõr által kiadott 
garanciális rendelkezések. 
Az Ön gépe üzemzavarainak 
elhárítása a szavatosság keretében 
költségmentes, amennyiben anyag- 
vagy gyártási hiba az ok. Garanciális 
esetben kérjük, forduljon eladójához 
vagy a legközelebbi telephelyhez.

Hibaelhárítás

További kérdések esetén forduljon helyi kereskedelmi partneréhez.

Hiba Okok Intézkedések

A motor nem indul. A csatlakozókábel nincs 
csatlakoztatva vagy 
meghibásodott.

Ellenõrizze, dugja be a kábelt; szükség 
esetén cserélje ki vagy szakemberrel 
javíttassa meg.

A házi biztosító túlterhelt. Kapcsolja be a biztosítót, adott esetben 
használjon erõsebb biztosítású házi 
csatlakozást vagy szakemberrel szereltessen 
fel egyet.

Üzemkapcsoló-hiba. Szakmûhelyben javíttassa meg.

A motor hirtelen leáll. A csatlakozódugó meglazult. Ellenõrizze a kábelt, biztosítsa, hogy bele 
legyen akasztva a kábelre ható húzóerõ 
tehermentesítõjébe, ismét dugja be 
a csatlakozódugót.

A motor nem ad le teljesítményt, 
vagy a gép nem szív/fúj.

A gyûjtõzsák megtelt. Ürítse ki a gyûjtõzsákot.

Megsérült a szívó/fúvó turbina. Cseréltesse ki a hibás alkatrészeket egy 
szakszervizben.

Eltömõdött szívó-/fúvócsõ. Szerelje le és tisztítsa meg a szívó-/
fúvócsövet.

Erõs rezgések Megsérült a szívó/fúvó turbina 
vagy más alkatrész.

Azonnal kapcsolja ki a gépet.
Cseréltesse ki a hibás alkatrészeket egy 
szakszervizben.




