
jqa=mêçÇìÅíë=^âíáÉåÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=√=p~~êÄêΩÅâÉå=√=dÉêã~åó

I15
FORM NO. 769-08370B 











4

10

17

23

29

35

42

53

59

65

72

47

80

86

English
(Original operating instructions)

Français
(Notice d'instructions d'origine)

Deutsch
(Originalbetriebsanleitung)

Nederlands
(Originele gebruiksaanwijzing)

Italiano
(Istruzioni per l'uso originali)

Español
(Instrucciones de funcionamiento originales)

Svenska
(Originalbruksanvisning)

Dansk
(Originale driftsvejledning)

Norsk
(Originale driftsanvisningen)

Suomi
(Alkuperäinen käyttöohjekirja)

Português
(Instruções de serviço originais)

Ελληνικά
Αυθεντικές οδηγίες χειρισμού)

Magyar
(Eredeti üzemeltetési útmutató)

Polski
(Oryginalna instrukcja obsługi)

(



Instruções de Serviço Português

65

Indíce
Para sua segurança  . . . . . . . . . 65
Elementos de comando 
e indicadores  . . . . . . . . . . . . . . 67
Indicações de montagem  . . . . . 67
Funcionamento . . . . . . . . . . . . . 68
Manutenção e limpeza  . . . . . . . 69
Transporte  . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Garantia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Eliminaçao de anomalias . . . . . . 71

Indicações na chapa de 
características
Registe todas as indicações da placa 
de características do seu aparelho no 
campo a abaixo indicado. A placa de 
características encontra-se junto ao 
motor. Estas indicações são muito 
importantes para posterior 
identificação, para encomenda das 
peças de reparação do aparelho 
e para a Assistência Técnica.

Estas e outras indicações sobre 
o aparelho encontram-se na 
Declaração de Conformidade CE, 
que é parte integrante destas 
Instruções de Serviço.

Ilustrações

Desdobrar as páginas com ilustra-
ções no princípio das instruções 
de serviço.
As apresentações gráficas podem, 
em alguns detalhes, divergir do 
aparelho adquirido.

Para sua segurança

Utilizar correctamente 
o aparelho
Este aparelho destina-se a ser 
utilizado exclusivamente
– como aspirador de folhagem/

soprador de folhagem em jardins 
domésticos e de tempos livres,

– de acordo com as especificações 
e indicações de segurança 
constantes destas instruções 
de serviço.

Qualquer outra utilização não 
está em conformidade com as 
determinações legais. A utilização 
que não está em conformidade com 
as determinações legais tem como 
consequência a perda da garantia 
e a recusa de qualquer tipo de res-
ponsabilidade por parte do fabri-
cante. O utilizador é responsável 
pelos danos provocados a terceiros 
e aos seus bens.
Utilize o aparelho apenas nas 
condições técnicas fornecidas 
e prescritas pelo fabricante.
Alterações arbitrárias no aparelho 
excluem a responsabilidade do 
fabricante em assumir danos 
resultantes dessas alterações.

Leia todas as indicações 
antes
 Leia atentamente todas estas 

indicações. Familiarize-se com 
a utilização e manipulação 
do aparelho.

 Nunca permita que o aparelho 
seja utilizado por crianças 
ou outras pessoas que não 
conheçam estas Instruções 
de Serviço.

 Não utilize este aparelho, se 
estiver fatigado ou doente ou se 
estiver sob o efeito de álcool, 
drogas ou medicamentos.

 Crianças e jovens com idades 
inferiores a 16 anos não devem 
utilizar o aparelho.

 Este aparelho não está preparado 
para ser utilizado por pessoas 
(crianças incluídas) com capaci-
dades físicas, sensoriais ou 
mentais limitadas ou com falta 
de experiência e/ou de conheci-
mentos, a menos que sejam 
vigiadas por uma pessoa 
responsável pela sua segurança 
ou que tenham recebido instru-
ções desta pessoa de como 
o aparelho deve ser utilizado.

 As crianças devem ser vigiadas, 
para se garantir que elas não 
brinquem com o aparelho.

 Verifique o aparelho antes de 
o utilizar. Substitua as peças 
danificadas. Assegure-se de que 
estão aplicados e bem fixos todos 
os elementos de ligação. 
O incumprimento destas indica-
ções pode provocar ferimentos 
no utilizador ou pessoas próximas 
e danos no aparelho.

 Tenha sempre consciência do 
perigo de ferimentos na cabeça, 
mãos e pés.

 Manter crianças, outras pessoas 
e também animais afastados da 
zona onde pretender trabalhar 
Mantenha afastados num círculo 
de, pelo menos 15 m, crianças, 
observadores e animais; para 
observadores existe, ainda, 
o risco de serem atingidos por 
objectos projectados. Os obser-
vadores devem usar, sempre, 
óculos de protecção. Sempre que 
alguém se aproximar, deverá 
desligar o motor imediatamente.

Durante o funcionamento
 Utilizar ao ar livre somente cabos 

de ligação homologados 
e assinalados em conformidade, 
p. ex., H07RN – F 3 x 1,5 mm² 
(máx. 25 m).

 As peças de ligação dos cabos 
de ligação têm que ser protegidas 
de salpicos de água e ser de 
borracha ou revestidos com 
borracha.

 Antes de cada utilização, verificar 
se os cabos de ligação estão 
danificados, quebradiços ou 
entrelaçados.

 Antes de utilizar, verificar se 
o cabo e a ficha do aparelho 
estão danificados. Um cabo 
danificado deve, de imediato, 
ser substituído numa oficina 
especializada. Para isso, desligar 
o aparelho e retirar a ficha da 
tomada. Utilizar somente cabos 
de ligação que se encontrem 
em perfeitas condições de funcio-
namento.

 Não proceda ao arranque do apa-
relho nem o deixe em funciona-
mento, se estiver num espaço 
fechado ou dentro dum edifício. 
Utilize o aparelho somente ao 
ar livre.
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 Utilize óculos e protecções para 
os ouvidos sempre que utiliza 
o aparelho. No trabalho com 
formação de poeiras, utilize uma 
máscara de protecção para 
a face e para os pulmões. 
Recomendamos o uso de uma 
camisa de mangas compridas.

 Vista calças compridas espessas, 
botas e luvas de protecção.

 Manter cabelo, vestuário e luvas 
afastados de peças em movi-
mento. Cabelos soltos, jóias 
ou cabelos compridos podem 
ser apanhados por peças em 
movimento. Se necessário, 
usar uma rede para o cabelo.

 Utilize este aparelho só para 
os fins previstos.

 Não se estique demasiado. 
Mantenha-se em posição firme 
e bem equilibrado.

 Utilizar sempre este com todos 
os componentes montados. 
Utilizar o aparelho só com tubo 
de aspiração/sopro e saco 
de aspiração montados. 
Verificar, se o saco de aspiração 
está fechado.

 Nunca pegar no aparelho pelo 
cabo.

 Afastar sempre o cabo de ligação 
do aparelho para trás.

 Para todos os trabalhos de trata-
mento e manutenção, bem como 
para montar e desmontar o tubo 
de sopro/aspiração e o saco 
de aspiração, deve-se desligar 
o motor e desligar a ficha da 
tomada.

 Utilize o aparelho só à luz do dia 
ou com uma boa iluminação 
artificial.

 Evite o arranque inadvertido. 
Ao ligar o aparelho, estar sempre 
preparado para utilizar o apa-
relho. O utilizador e o aparelho 
têm que estar numa posição 
estável durante o arranque do 
motor. Respeitar as instruções 
para arranque e paragem 
do motor.

 Se encontrar um corpo estranho 
ou o tiver aspirado, deverá parar 
o motor imediatamente e verificar, 
se o aparelho não sofreu qualquer 
dano. 

Antes de efectuar a verificação, 
retirar a ficha da tomada.

 Nunca utilize o aparelho com 
peças soltas ou danificadas.

 Se o motor estiver a funcionar, 
nunca deverá colocar o aparelho 
sobre uma superfície cheia de pó 
ou sujidade. Sujidade, relva, 
folhas e similares podem ser 
aspirados e provocar ferimentos 
ou danificar o aparelho.

 Em caso de vibrações anormais, 
desligar o motor imediatamente 
e retirar a ficha da tomada. 
Verificar, se o aparelho apresenta 
danos. Em caso de danos, pro-
curar uma oficina especializada.

 Desligar o motor e retirar a ficha 
da tomada antes de eliminar 
obstruções/entupimentos, 
esvaziar o saco de aspiração ou 
antes de executar trabalhos no 
aparelho, p. ex., verificar, limpar, 
transportar e afinar.

 Manter mãos, rosto e pés fora do 
alcance dos elementos em 
rotação. Não tocar no rotor, 
enquanto este estiver a rodar 
e também não tentar pará-lo.

 Nunca utilizar este aparelho para 
espalhar produtos químicos, 
adubos ou outros materiais, que 
contenham substâncias tóxicas.

 Não deitar nada à mão na 
abertura de aspiração.

 Não utilizar o aparelho em condi-
ções atmosféricas desfavoráveis, 
como p. ex., iminência de chuva 
ou trovoada.

 Evite fogo aberto, formação 
de faíscas e não fume.

Utilização como soprador
 Não apontar o aparelho para 

pessoas, animais ou janelas. 
Soprar sempre numa direcção 
onde não se encontrem pessoas 
nem animais ou onde existam 
superfícies delicadas e sólidas 
(porex. janelas, muros, 
automóveis).

Utilização como aspirador
 Este aparelho serve para 

a recolha de materiais secos, 
como folhas, relva, ramos finos 
e pedaços de papel. 

Não tentar aspirar objectos 
húmidos ou água, pois isso pode 
danificar o aparelho. 

 Não aspirar metal ou pedaços de 
vidro, etc., pois o rotor poderia, 
com isso, ficar seriamente 
danificado.

 Não aspirar objectos quentes, 
como cinzas, brasas, cigarros, 
etc. O saco de aspiração poderia 
começar a arder.

Outras indicações sobre 
segurança
 Antes de iniciar os trabalho, 

remover todos os corpos 
estranhos da área de trabalho que 
possam danificar o aparelho ou 
que possam causar ferimentos ao 
serem soprados/arremessados.

 Antes de arrumar ou transportar 
o aparelho, deixar o motor 
arrefecer. 

 Proteger o aparelho durante 
o transporte.

 Guardar o aparelho num espaço 
fechado e seco, para evitar uma 
utilização por estranhos ou 
danos. Mantenha o aparelho 
fora do alcance das crianças.

 Nunca salpique o aparelho com 
água ou outros líquidos. 
Manter o aparelho seco, limpo 
e sem pó. Limpe-a depois de 
cada utilização, observando 
as indicações sobre limpeza 
e armazenamento.

 Nunca utilize peças, acessórios 
ou adaptadores que não tenham 
sido homologados para este 
aparelho. As consequências 
podem ser ferimentos graves para 
o utilizador e danos no aparelho. 
Além disso, a sua garantia pode 
perder a validade.

 Por isso, utilizar somente peças 
de substituição e acessórios 
originais ou as peças de 
substituição e os acessórios 
homologados pelo fabricante.

 Nunca utilizar o aparelho com 
o interruptor geral danificado.

 Todas as reparações devem 
ser efectuadas, exclusivamente, 
por um Serviço de Assistência 
especializado.
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 Guarde estas Instruções de 
Serviço consulte-as com 
frequência e utilize-as para 
informação a outros utilizadores. 
Se emprestar este aparelho 
a alguém, junte, também estas 
Instruções.

Horário de funcionamento
Respeite as Normas nacionais/
municipais relativas aos horários de 
utilização (se necessário, consulte 
as autoridades da sua zona).

Símbolos no aparelho
Estas Instruções de Serviço 
descrevem símbolos e pictogramas 
de segurança e internacionais, 
que podem estar inseridos neste 
aparelho. Leia o manual do 
utilizador, para se familiarizar 
com todas as indicações sobre 
segurança, montagem, 
funcionamento e reparação.

Atenção! 
Antes da colocação 
em funcionamento, 
ler as Instruções 
de Serviço!

Manter terceiras 
pessoas afastadas 
da zona de perigo!

Antes de todos os 
trabalhos, como p. 
ex., afinação, limpeza, 
testes, etc., desligar 
o aparelho e retirar 
a ficha da tomada!
Perigo de ferimentos 
devido a peças em 
rotação.
Manter as mãos e os 
pés afastados de 
peças em rotação. 

Usar óculos e protec-
ções para os ouvidos.

Não o usar o aparelho 
em caso de chuva.

Tipo de funcionamento 
Aspiração

Tipo de funcionamento 
Sopro

Manter estes símbolos no aparelho 
sempre em boas condições de 
leitura.

Símbolos nestas instruções
Nestas instruções são utilizados 
os seguintes símbolos:

mÉêáÖç
bäÉë=ÅÜ~ã~ã=~ ~íÉå´©ç=é~ê~=
éÉêáÖçë=êÉä~Åáçå~Ççë=Åçã=
~ ~ÅíáîáÇ~ÇÉ=ÉëéÉÅáÑáÅ~Ç~=É Åçã=
~ èì~ä=ÉñáëíÉ=éÉêáÖç=é~ê~=~ë=
éÉëëç~ëK

^íÉå´©ç
bäÉë=ÅÜ~ã~ã=~ ~íÉå´©ç=é~ê~=
éÉêáÖçë=êÉä~Åáçå~Ççë=Åçã=
~ ~ÅíáîáÇ~ÇÉ=ÉëéÉÅáÑáÅ~Ç~=É èìÉ=
éçÇÉã=áãéäáÅ~ê=Ç~åçë=ã~íÉêá~áëK

Indicação
Assinala informações importantes 
e conselhos sobre utilização.

Indicações sobre 
reciclagem
Reciclar os restos da embalagem, 
aparelhos usados, etc. de acordo 
com a regulamentação local.

Aparelhos eléctricos 
antigos contêm 
materiais valiosos e, 
por isso, não devem 
ser deitados para 
o lixo doméstico!

Aproveitamos para pedir o seu 
contributo activo na poupança de 
recursos e protecção do meio 
ambiente entregando este aparelho, 
quando for caso disso, num posto 
de recolha autorizado para o efeito.

Elementos de comando 
e indicadores

^íÉå´©çK=a~åçë=åç=~é~êÉäÜçK
^èìá=ë©çI=éêáãÉáê~ãÉåíÉI=ÇÉëÅêáí~ë=
~ë=Ñìå´πÉë=Ççë=ÉäÉãÉåíçë=ÇÉ=
Åçã~åÇç=É ÇÉ=áåÇáÅ~´©çK=k©ç=
ÉñÉÅìíÉI=~áåÇ~I=èì~äèìÉê=Ñìå´©ç>
Figura 1
1 Interruptor geral (interruptor 

lig./desl.)
2 Ficha de ligação
3 Dispositivo de alívio de tensão 

do cabo
4 Gancho de fixação traseiro
5 Saco de aspiração
6 Fecho de correr
7 Alavanca de selecção sopro/

aspiração
8 Gancho de fixação dianteiro
9 Roda de transporte (opcional)
10 Abertura de sopro
11 Abertura de aspiração
12 Tubo de aspiração/sopro
13 Correia de transporte ao ombro
14 Puxador
15 Pega

Indicações de montagem

mÉêáÖç
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç=~ç=
~êê~åèìÉ=áå~ÇîÉêíáÇç=Çç=ãçíçêK
mêçíÉà~JëÉ=Åçåíê~=ÑÉêáãÉåíçëK=
^åíÉë ÇÉ=èì~äèìÉê=íê~Ä~äÜç=
åç ~é~êÉäÜçW
Ó aÉëäáÖ~ê=ç ãçíçêI
Ó bëéÉê~êI=~í¨=èìÉ=íçÇçë=çë=
ÅçãéçåÉåíÉë=ãμîÉáë=ÑáèìÉã=
ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=é~ê~ÇçëX=
ç ãçíçê íÉã=èìÉ=Éëí~ê=ÑêáçK

Ó aÉëäáÖ~ê=~ ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K

Indicações sobre reciclagem
Reciclar os restos da embalagem, 
aparelhos usados, etc. de acordo 
com a regulamentação local.

!
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Montagem e desmontagem 
do tubo de aspiração/
sopro
Montagem
Figura 2a
1. Desapertar o parafuso do 

aparelho e removê-lo.
2. Inserir o tubo de aspiração/

sopro (peça a) até encaixar 
na abertura da estrutura.

3. Voltar a apertar o parafuso, 
mas não demasiado.

Figura 2b
1. Desapertar e remover 

o parafuso do tubo de 
aspiração/sopro.

2. Inserir a parte «b» do tubo de 
aspiração/sopro até encaixar na 
parte «a» do tubo de aspiração/
sopro.

3. Voltar a apertar o parafuso, mas 
não demasiado.

Montar a roda de transporte 
(opcional)
Figura 2c
1. Remover o parafuso.
2. Fazer a roda de transporte 

passar pelo tubo de aspiração/
sopro até ao batente.

3. Voltar a apertar o parafuso, mas 
não demasiado. O suficiente 
para que a roda de transporte 
fique bem assente no tubo de 
aspiração/sopro!

Desmontagem
 Processa-se em sentido inverso 

ao da montagem.

Montagem e desmontagem 
do saco de aspiração
Montagem
Figura 3
 Pendurar o saco de aspiração no 

gancho de fixação dianteiro (4).
 Deslocar o adaptador do saco de 

aspiração (1) para dentro do tubo 
(2) da estrutura. 
Pressionar o adaptador até que 
os fechos (3) dos dois lados 
encaixem.

 Pendurar o saco de aspiração 
no gancho de fixação traseiro (5).

Desmontagem
Figura 4
 Soltar o saco de aspiração do 

gancho de fixação traseiro.
 Pressionar os fechos (1) nos 

dois lados e retirar o saco 
de aspiração.

 Soltar o saco de aspiração 
do gancho de fixação dianteiro.

Montagem e ajuste da 
correia de transporte
Figura 5
 Abrir o mosquetão (1), engatá-lo 

no ilhó de fixação (2) da estrutura 
e voltar a fechar bem.

Figura 6
 Passar a correia sobre a cabeça 

e assumir a posição de trabalho.
Figura 7
 Ajustar a correia ao tamanho 

do utilizador.

Funcionamento

mÉêáÖç
`ÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç
Ó ríáäáòÉ=å~ë=ëì~ë=íçã~Ç~ë=ÇÉ=êÉÇÉ=
ìã=áåíÉêêìéíçê=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~=é~ê~=
éÉëëç~ë=EZ=Çáëàìåíçê=ÇÉ=ÅçêêÉåíÉ=
ÇÉ ÇÉÑÉáíç=Åçã=ç ã•ñáãç=ÇÉ=
PM ã^=ÇÉ ÅçêêÉåíÉ=ÇÉ=~Åíáî~´©çFK

Ó bã=Å~ëç=ÇÉ=Å~Äç=ÇÉ=äáÖ~´©ç=
Ç~åáÑáÅ~ÇçI=ÉñáëíÉ=éÉêáÖç=ÇÉ=îáÇ~=
É ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçëK=^Ñ~ëíÉJëÉ=äÉåí~J
ãÉåíÉ=É Åçã=é~ëëçë=Åìêíçë=Çç=
~é~êÉäÜçK=oÉíáê~ê=~ ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K

^íÉå´©ç
Ó kç=~êê~åèìÉ=Çç=ãçíçê=Ü•=èìÉ=íÉê=
~íÉå´©ç=é~ê~=èìÉ=ç ~é~êÉäÜç=å©ç=
ÉëíÉà~=~éçåí~Çç=é~ê~=éÉëëç~ëI=
~åáã~áëI=çÄàÉÅíçë=çì=é~ê~=äáñç=
ÇáëéÉêëçK

Ó aìê~åíÉ=~ ìíáäáò~´©çI=ìë~ê=ëÉãéêÉ=
éêçíÉÅ´πÉë=é~ê~=çë=çäÜçë=
É çìîáÇçëK

Ó aìê~åíÉ=~ ìíáäáò~´©çI=ëÉÖìê~ê=
ç ~é~êÉäÜç=Åçã=~ãÄ~ë=~ë=ã©çë=
EÑáÖK NPFK

Ó ^ç=íê~Ä~äÜ~ê=Åçã=ç ~é~êÉäÜçI=éçÇÉ=
íêçéÉ´~ê=åç=Å~Äç=ÇÉ=äáÖ~´©ç=
É ã~Öç~êJëÉK=`çäçèìÉ=ëÉãéêÉ=
ç Å~Äç=ÇÉ=ãçÇç=èìÉ=å©ç=éçëë~=
ÅÜÉÖ~ê=¶=•êÉ~=ÇÉ=é~ëë~ÖÉã=çì=ÇÉ=
íê~Ä~äÜçK

Ó qê~Ä~äÜÉ=Åçã=ç ~é~êÉäÜç=~éÉå~ë=
¶=îÉäçÅáÇ~ÇÉ=ÇÉ=é~ëëçK

Ó ríáäáò~ê=ç ~é~êÉäÜç=~éÉå~ë=ëÉ=
ç Å~Äç=ÇÉ=äáÖ~´©ç=ÉëíáîÉê=Ñáñç=åç=
Çáëéçëáíáîç=ÇÉ=~ä∞îáç=ÇÉ=íÉåë©ç=Çç=
Å~ÄçK

Ó `çåíêçä~ê=ç ~é~êÉäÜç=èì~åíç=
~ç ëÉì=Äçã=Éëí~Çç=ÇÉ=ÑìåÅáçå~J
ãÉåíç=É ¶=Ñáñ~´©ç=Çç=íìÄç=ÇÉ=
~ëéáê~´©çLëçéêç=É Ç~=Éëíêìíìê~K

Ó kç=Ñáå~ä=Çç=íê~Ä~äÜçI=çì=èì~åÇç=
éçìë~=çì=~Ä~åÇçå~=ç ~é~êÉäÜçI=
êÉíáê~ê=ëÉãéêÉ=~ ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~=
É Çç=~é~êÉäÜçK

Ó sÉêáÑáÅ~êI=ëÉ=ç ÑÉÅÜç=ÇÉ=ÅçêêÉê=ESF=
åç=ë~Åç=ÇÉ=~ëéáê~´©ç=ERF=Éëí•=
ÑÉÅÜ~Çç=EÑáÖK NFK

Ó aÉéçáë=Ç~=ìíáäáò~´©çW
Ó aÉëäáÖ~ê=~ ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K
Ó iáãéÉò~=Çç=~é~êÉäÜçK
Ó oÉÅáÅä~ê=ç äáñç=ÇÉ=~ÅçêÇç=Åçã=
~ êÉÖìä~ãÉåí~´©ç=äçÅ~äK

Arranque do motor

mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë
j~åíÉê=~ë=ã©çëI=çë=é¨ë=É êÉëí~åíÉë=
é~êíÉë=Çç=Åçêéç=~Ñ~ëí~Ççë=ÇÉ=éÉ´~ë=
Éã=êçí~´©çK
1. Fixar o cabo de ligação no 

dispositivo de alívio de tensão 
do cabo (fig. 8).

2. Inserir o cabo de ligação primeiro 
na ficha do aparelho e depois 
numa tomada de 230 V.

3. Colocar a correia de transporte 
ao ombro, pré-ajustada ao 
tamanho do corpo.

4. Colocar na posição de trabalho 
(fig. 6).

5. Predefinir o tipo de 
funcionamento «sopro» 
ou «aspiração» (fig. 9).

6. Premir o interruptor geral / 
interruptor lig./desl. (fig. 10).

O motor está a funcionar e pode 
iniciar o trabalho (fig. 11).

Parar o motor
 Soltar o interruptor geral / 

interruptor lig./desl. (fig. 10).
O motor pára uns instantes depois.
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Fixação do aparelho
Quando utilizar o aparelho:
 Fixar a correia de transporte 

ao aparelho.
 Passar a correia de transporte 

sobre a cabeça.
 Coloque-se em posição 

de trabalho (fig. 6). 

Comutar entre função 
de aspiração e função 
de sopro

Indicação
A comutação entre função de 
aspiração e função de sopro pode 
ser feita com o motor a trabalhar. 
Rodar a alavanca de selecção 
sempre até encaixar, para o símbolo 
correspondente. 
Nunca colocar a alavanca de selec-
ção numa posição intermédia.
Figura 9
Função de sopro
 Colocar a alavanca de selecção 

na posição .
Função de aspiração
 Colocar a alavanca de selecção 

na posição .

Despejar o saco 
de aspiração

mÉêáÖç
^åíÉë=ÇÉ=êÉíáê~êLÇÉëéÉà~ê=ç ë~Åç=
ÇÉ ~ëéáê~´©çI=ÇÉîÉê•=é~ê~ê=ç ãçíçê=
É ~Öì~êÇ~ê=~í¨=èìÉ=íçÇçë=çë=
ÅçãéçåÉåíÉë=ãμîÉáë=ÉëíÉà~ã=é~ê~J
ÇçëK=aÉëäáÖ~ê=~ ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K

Indicação
Em caso de elevado nível de enchi-
mento, a potência de aspiração 
diminui claramente.
Esvaziar sem retirar o saco 
de aspiração
 Abrir o fecho de correr e eliminar 

o conteúdo do saco de aspiração 
de acordo com a regulamentação 
local.

 Fechar novamente o fecho 
de correr.

Esvaziar, retirando o saco de 
aspiração
Figura 15
 Soltar o saco de aspiração do 

gancho de fixação traseiro (2).
 Pressionar os fechos (1) nos dois 

lados e retirar o saco de 
aspiração.

 Soltar o saco de aspiração do 
gancho de fixação dianteiro (3).

 Abrir o fecho de correr e eliminar 
o conteúdo do saco de aspiração 
de acordo com a regulamentação 
local.

 Depois de despejar, virar o saco 
de aspiração (de dentro para fora) 
e sacudir bem, para remover o pó 
e a sujidade do tecido.

 Voltar a virar o saco de aspiração, 
fechar o fecho de correr e montar, 
de novo, o saco de aspiração.

Instruções de utilização
Utilização para soprar
Utilização para zonas muito difíceis 
de limpar:
– Canteiros, arbustos, árvores 

(fig. 12)
– Esquinas de casas (fig. 13)
– Grelhas, sebes, etc. (fig. 14).
 Segurar o aparelho tal como 

mostrado nas figuras 12 a 14. 
 Manter o tubo de aspiração/

sopro alguns centímetros acima 
do chão e efectuar movimentos 
de um lado para outro.

 Avançar lentamente.
 Não perder de vista o monte 

de lixo acumulado.

Utilização para aspirar
 Para zonas de difícil limpeza, 

como canteiros, arbustos, 
esquinas da casa, etc..

 Segurar o aparelho com o tubo 
de aspiração/sopro ligeiramente 
inclinado, conforme mostrado na 
fig. 11, ou deslocar sobre a roda 
de transporte (opcional).

 Executar movimentos laterais 
para juntar materiais leves. 
Folhas e ramos finos são 
aspirados e triturados. 
O saco de aspiração pode, assim, 
recolher muito material.

 Despejar o saco de aspiração, 
quando o mesmo estiver cheio.

Depois de terminar 
o trabalho
 Desligar o motor.
 Desligar a ficha da rede no apa-

relho e na tomada.
 Deixar o motor arrefecer 

(ca. 30 minutos), antes de ser 
feita a sua limpeza, manutenção, 
o mesmo ser guardado ou posto 
fora de serviço.

Manutenção e limpeza

mÉêáÖç
m~ê~=éêçíÉÅ´©ç=Åçåíê~=ÑÉêáãÉåíçë=
~åíÉë=ÇÉ=íçÇçë=çë=íê~Ä~äÜçë=åç=
~é~êÉäÜç
Ó ÇÉëäáÖ~ê=ç ãçíçêI
Ó ÉëéÉê~ê=~í¨=èìÉ=íçÇ~ë=~ë=éÉ´~ë=
ãμîÉáë=ÉëíÉà~ã=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=
áãçÄáäáò~Ç~ëK

Ó ÇÉëÉåÅ~áñ~ê=~ ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~=
ÇÉ êÉÇÉK

Ó ÇÉáñ~ê=ç ãçíçê=~êêÉÑÉÅÉê=
EÅ~K PM ãáåìíçëFK

qçÇ~ë=~ë=êÉé~ê~´πÉë=ÇÉîÉã=
ëÉê ÉÑÉÅíì~Ç~ëI=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉI=
éçê ìã=pÉêîá´ç=ÇÉ=^ëëáëíÆåÅá~=
ÉëéÉÅá~äáò~ÇçK
kç=Ñáå~ä=Ç~=¨éçÅ~I=ÇÉîÉê•=ã~åÇ~ê=
áåëéÉÅÅáçå~ê=É Ñ~òÉê=~ ã~åìíÉå´©ç=
ã~åìíÉå´©ç=Çç=~é~êÉäÜç=åìã~=
çÑáÅáå~=ÉëéÉÅá~äáò~Ç~K
k©ç=éìäîÉêáò~ê=ç ~é~êÉäÜç=Åçã=•Öì~=
~íê~î¨ë=ÇÉ=ã~åÖìÉáê~I=éçêèìÉ=çë=
ÅçãéçåÉåíÉë=Éä¨ÅíêáÅçë=éçÇÉã=
ëçÑêÉê=Ç~åçëK
iáãéÉ=ç ~é~êÉäÜç=ÇÉéçáë=ÇÉ=Å~Ç~=
ëÉêîá´çK=̂ =ëìàÉáê~=åç=~é~êÉäÜç=Å~ìë~=
Ç~åçë=~ç=ã~íÉêá~ä=É ~ç=ÑìåÅáçå~J
ãÉåíçK

Limpeza do aparelho

^íÉå´©ç
j~åíÉåÜ~=ç ~é~êÉäÜç=É ~ë=ê~åÜìê~ë=
ÇÉ=îÉåíáä~´©ç=ëÉãéêÉ=äáãé~ë=É äáîêÉë=
ÇÉ=ëìàáÇ~ÇÉëK
Utilizar uma pequena escova para 
limpeza das partes exteriores 
do aparelho. Não utilizar produtos 
de limpeza abrasivos. 

!
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Os produtos de limpeza domésticos 
que contenham óleos aromáticos, 
como óleo de pinho ou limão, bem 
como solventes, como querosene, 
podem danificar a estrutura exterior 
de plástico e os punhos. 
Limpar regularmente o tubo 
(2, fig. 3) onde é montado o saco 
de aspiração.
Limpar a estrutura só com um pano 
húmido.

Limpeza do saco de 
aspiração
 Usar óculos de protecção 

e máscara de pó.
 Depois de cada utilização, 

despejar e sacudir o saco 
de aspiração.

 Lavar o saco de aspiração uma 
vez por mês (se necessário, 
com maior frequência):
– Esvaziar bem o saco de 

aspiração.
– Virar o saco de aspiração 

(de dentro para fora).
– Sacudir o saco de aspiração.
– Lavar o saco de aspiração com 

água e sabão.
– Deixar o saco secar bem.

Como guardar
 Antes de guardar o aparelho, 

deixe o motor arrefecer.
 Guardar o aparelho num espaço 

fechado e seco, para evitar 
uma utilização por estranhos 
ou danos. Mantenha o aparelho 
fora do alcance das crianças.

Guardar por um longo 
períod
Se o aparelho tiver que ser guarda-
do por longos períodos de tempo, 
deverá proceder do seguinte modo:
 Limpar muito bem o aparelho 

e verificar, se existem peças 
soltas ou danificadas. 
As peças danificadas devem 
ser reparadas ou substituídas 
e apertar parafusos, porcas 
e pinos eventualmente soltos. 
O aparelho pode, agora, ser 
guardado.

 Guardar o aparelho num espaço 
fechado e seco, para evitar uma 
utilização por estranhos ou 
danos. Mantenha o aparelho 
fora do alcance das crianças.

Transporte

 Parar o motor.
 Desligar a ficha da tomada.
 Retirar o cabo de ligação da ficha 

do aparelho.
 Deixar o aparelho arrefecer antes 

de ser transportado.
 Fixar o aparelho contra desloca-

mentos durante o transporte.

Garantia

Em cada país são válidas as condi-
ções de garantia editadas pela 
Empresa ou pelo importador. 
Eventuais anomalias no seu 
aparelho serão suportadas por 
nós no âmbito das condições de 
garantia, desde que se trate dum 
defeito de material ou de fabrico. 
Em caso de garantia, dirija-se ao 
seu vendedor ou à nossa filial mais 
próxima.



Instruções de Serviço Português

71

Eliminaçao de anomalias

Em caso de dúvida, dirija-se ao Agente local autorizado.

Anomalia Causa Solução

O motor não arranca. Cabo de ligação não está ligado 
ou tem defeito.

Testar o cabo, ligar à tomada; em caso 
de necessidade, substituir ou pedir a um 
técnico especializado para efectuar 
a reparação.

Disjuntor da casa em sobrecarga. Ligar o disjuntor, eventualmente, utilizar 
uma ligação da casa com protecção mais 
elevada ou pedir a um especialista para 
efectuar a instalação.

Interruptor geral danificado. Efectuar a reparação numa oficina 
especializada.

O motor arrancou 
repentinamente.

A ficha ficou solta. Verificar o cabo, ter a certeza que o mesmo 
ficou preso no dispositivo de alívio de 
tensão, voltar a ligar a ficha à tomada.

Anomalia Causa Solução

O motor não tem potência ou 
o aparelho não aspira/não sopra.

Saco de aspiração cheio. Despejar o saco de aspiração.

Turbina de aspiração/sopro 
danificada.

Mandar substituir as peças defeituosas 
numa oficina especializada.

Tubo de aspiração/sopro 
entupido.

Retirar e limpar o tubo de aspiração/sopro.

Vibrações fortes. Turbina de aspiração/sopro 
danificada ou outras peças.

Desligar imediatamente o aparelho.
Mandar substituir as peças defeituosas 
numa oficina especializada.




