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Dane na tabliczce 
znamionowej
Dane znajduj¹ce siê na tabliczce 
znamionowej urz¹dzenia proszê 
wpisać do umieszczonego ni¿ej pola. 
Tabliczka znamionowa urz¹dzenia 
umieszczona jest w pobli¿u silnika. 
Dane te s¹ bardzo wa¿ne dla 
póŸniejszej identyfikacji urz¹dzenia 
w celu zamówienia czêœci 
zamiennych i dla serwisu.

Wszystkie dane i szersze informacje 
dotycz¹ce urz¹dzenia znajd¹ Pañstwo 
w oddzielnej deklaracji zgodnoœci, 
która stanowi czêœć niniejszej 
instrukcji obsługi.

Rysunki

Proszê otworzyć składane kartki 
z rysunkami na pocz¹tku niniejszej 
instrukcji obsługi.
Ilustracje graficzne mog¹ ró¿nić siê 
szczegółami od nabytego urz¹dzenia.

Dla własnego 
bezpieczñstwa

Prawidłowe zastosowanie 
urz¹dzenia
Niniejsze urz¹dzenie przeznaczone 
jest wył¹cznie do zastosowania
– jako odkurzacz do liœci/dmuchawa 

do liœci na terenie ogródków 
przydomowych lub działkowych,

– w sposób zgodny z opisami 
i przepisami bezpieczeñstwa 
podanymi w niniejszej instrukcji 
obsługi.

Ka¿de inne zastosowanie urz¹dzenia 
jest niezgodne z przeznaczeniem. 
U¿ycie w sposób niezgodny 
z przeznaczeniem powoduje utratê 
gwarancji i uchylenie wszelkiego 
obowi¹zku odpowiedzialnoœci ze strony 
producenta. U¿ytkownik odpowiada 
za wszystkie szkody wyrz¹dzone 
osobom trzecim i ich mieniu.
Urz¹dzenie mo¿na u¿ytkować tylko 
w stanie technicznym okreœlonym 
przez jego producenta i w którym 
zostało ono dostarczone.
Samowolnie dokonane zmiany 
przy urz¹dzeniu wykluczaj¹ 
odpowiedzialnoœć producenta za 
szkody wynikaj¹ce z tych zmian.

Przed uruchomieniem 
urz¹dzenia przeczytać 
wszystkie wskazówki
 Proszê przeczytać starannie 

niniejsze wskazówki. Proszê 
zapoznać siê z obsług¹ 
i u¿ytkowaniem urz¹dzenia.

 Nie zezwalać na obsługê 
urz¹dzenia dzieciom, ani osobom, 
które nie zapoznały siê z niniejsz¹ 
instrukcj¹ obsługi.

 Urz¹dzenia nie wolno obsługiwać 
osobom zmêczonym lub chorym, 
znajduj¹cym siê pod wpływem 
działania alkoholu, narkotyków 
lub lekarstw.

 Dzieciom i młodzie¿y poni¿ej 
16 roku ¿ycia nie wolno obsługiwać 
tego urz¹dzenia.

 Niniejsze urz¹dzenie nie mo¿e być 
u¿ytkowane przez osoby (z dziećmi 
wł¹cznie) o ograniczonych 
zdolnoœciach fizycznych,

czuciowych lub umysłowych, albo 
przez osoby, które nie posiadaj¹ 
doœwiadczenia i/lub odpowiedniej 
wiedzy, chyba ¿e bêd¹ one 
nadzorowane przez osobê 
odpowiadaj¹c¹ za ich bezpie-
czeñstwo lub zostały przez ni¹ 
pouczone w obsłudze urz¹dzenia.

 Dzieci powinny znajdować siê pod 
nadzorem, aby uniemo¿liwić im 
zabawê urz¹dzeniem.

 Proszê sprawdzić urz¹dzenie przed 
przyst¹pieniem do jego u¿ycia. 
Uszkodzone czêœci nale¿y 
natychmiast wymienić na nowe. 
Proszê siê upewnić, czy wszystkie 
elementy ł¹cz¹ce s¹ zamontowane 
i zamocowane. Nieprzestrzeganie 
niniejszych wskazówek mo¿e 
spowodować zranienie u¿ytkownika 
lub osób trzecich, albo 
spowodować uszkodzenie 
urz¹dzenia.

 Nale¿y być œwiadomym 
wystêpowania niebezpieczeñstwa 
zranienia głowy, r¹k i nóg.

 Z obszaru na którym bêd¹ 
prowadzone prace nale¿y usun¹ć 
dzieci, osoby postronne i zwierzêta. 
Osoby trzecie, dzieci i zwierzêta 
musz¹ znajdować siê w odległoœci 
co najmniej 15 m; pomimo to 
zachodzi zawsze jeszcze ryzyko 
trafienia przygl¹daj¹cych siê osób 
przedmiotami chwyconymi 
i wyrzuconymi przez urz¹dzenie. 
Osoby przygl¹daj¹ce siê powinny 
stosować okulary ochronne. 
W przypadku, gdy ktoœ zbli¿a siê 
do u¿ytkownika, nale¿y natychmiast 
wył¹czyć silnik.

Podczas pracy
 Przy u¿ytkowaniu na wolnym 

powietrzu zastosować tylko 
elektryczne przewody zasilaj¹ce, 
które dopuszczone s¹ do takiego 
zastosowania i odpowiednio 
oznakowane, np. H07RN – 
F 3 x 1,5 mm² (maks. 25 m).

 Zł¹czki elektrycznych przewodów 
zasilaj¹cych musz¹ posiadać 
ochronê przed wod¹ rozbryzgow¹ 
i musz¹ być wykonane z gumy 
lub powleczone gum¹.
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 Przed ka¿dym u¿yciem sprawdzić, 
czy elektryczne przewody 
zasilaj¹ce nie s¹ uszkodzone, 
łamliwe lub zapl¹tane.

 Przed ka¿dym u¿yciem urz¹dzenia 
sprawdzić, czy elektryczny przewód 
zasilaj¹cy i wtyczka nie s¹ 
uszkodzone. Uszkodzony 
elektryczny przewód zasilaj¹cy 
zlecić niezwłocznie do wymiany 
w uprawnionym warsztacie 
specjalistycznym.
W tym celu wył¹czyć urz¹dzenie 
i wyj¹ć wtyczkê z gniazdka 
sieciowego. Stosować tylko 
elektryczne przewody zasilaj¹ce, 
których stan techniczny jest bez 
zarzutu.

 Nie wolno wł¹czać ani pozostawiać 
wł¹czonego urz¹dzenia 
w zamkniêtych pomieszczeniach 
lub budynkach. Urz¹dzenie 
u¿ytkować tylko na wolnym 
powietrzu.

 Podczas pracy urz¹dzeniem nale¿y 
stosować okulary ochronne 
i osobiste œrodki ochrony słuchu. 
Przy pracy z wydzielaniem pyłu 
nale¿y stosować maskê ochronn¹ 
lub przeciwpyłow¹. Zaleca siê 
ubranie z długimi rêkawami.

 Proszê zało¿yć długie, grube 
spodnie, wysokie buty i rêkawice 
ochronne.

 Zwracać uwagê, aby włosy, odzie¿ 
i rêkawice trzymać zawsze z dala od 
obszaru działania ruchomych 
czêœci. LuŸna odzie¿, bi¿uteria 
i długie włosy mog¹ zostać 
wci¹gniête przez ruchome 
elementy. Proszê zało¿yć na włosy 
siatkê ochronn¹.

 Urz¹dzenie u¿ytkować tylko 
w sposób zgodny z jego 
przeznaczeniem.

 Proszê stosować urz¹dzenie tylko 
do celów, do których jest ono 
przewidziane. Proszê pozostawać 
zawsze w pewnej pozycji 
i zachować równowagê.

 Urz¹dzenie mo¿na u¿ywać tylko 
wtedy, je¿eli jest całkowicie 
zmontowane. Urz¹dzenie u¿ywać 
tylko z zamontowanym rur¹ ss¹c¹/
rur¹ dmuchawy i workiem na liœcie. 
Proszê sprawdzić, czy worek 
na liœcie jest zamkniêty.

 Nie wolno nigdy przenosić 
urz¹dzenia trzymaj¹c je za przewód 
zasilaj¹cy.

 Elektryczny przewód zasilaj¹cy 
prowadzić zawsze od urz¹dzenia 
w kierunku do tyłu.

 Przed przyst¹pieniem do 
czyszczenia, przegl¹du, jak równie¿ 
przed monta¿em i demonta¿em rury 
ss¹cej/dmuchawy i worka na liœcie 
nale¿y zawsze wył¹czyć silnik 
i wyj¹ć wtyczkê z gniazdka 
sieciowego.

 Urz¹dzenie stosować tylko przy 
œwietle dziennym lub bardzo 
dobrym oœwietleniu sztucznym.

 Proszê zapobiegać 
przypadkowemu wł¹czeniu 
urz¹dzenia. Najpierw nale¿y 
przygotować siê do obsługi 
urz¹dzenia i dopiero wtedy je 
wł¹czyć. Podczas wł¹czania 
u¿ytkownik i urz¹dzenie musz¹ 
znajdować siê w stabilnej i pewnej 
pozycji. Proszê przestrzegać 
wskazówek dotycz¹cych startu 
i zatrzymywania silnika.

 W przypadku natrafienia na ciało 
obce lub zaczepienia siê urz¹dzenia 
nale¿y natychmiast wył¹czyć silnik 
i sprawdzić, czy powstały jakieœ 
szkody. Przed przyst¹pieniem do 
sprawdzania nale¿y wyj¹ć wtyczkê 
z gniazdka sieciowego.

 Nie wolno nigdy u¿ywać urz¹dzenia, 
je¿eli jakieœ elementy s¹ luŸne lub 
uszkodzone.

 Urz¹dzenia z pracuj¹cym silnikiem 
nie wolno odkładać na zakurzonych 
ani zabrudzonych powierzchniach. 
Zanieczyszczenia, trawa, liœcie lub 
tp. mog¹ zostać zassane 
i spowodować zranienie 
u¿ytkownika lub uszkodzenie 
urz¹dzenia.

 W przypadku wyst¹pienia 
niezwyczajnych drgañ nale¿y 
natychmiast wył¹czyć silnik i wyj¹ć 
wtyczkê z gniazdka sieciowego. 
Sprawdzić, czy urz¹dzenie nie jest 
uszkodzone. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzenia zwrócić 
siê do uprawnionego warsztatu 
specjalistycznego.

 Wył¹czyć silnik i wyj¹ć wtyczkê 
z gniazdka sieciowego zawsze 
przed przyst¹pieniem do usuwania 

przyczyny blokady/zatkania, 
opró¿niania worka na liœcie, albo 
przed przyst¹pieniem do takich 
czynnoœci przy urz¹dzeniu, jak np. 
sprawdzanie czyszczenie, 
transport, nastawianie.

 Dłonie, stopy i twarz trzymać z dala 
od krêc¹cych siê elementów 
urz¹dzenia. Nie wolno dotykać 
turbiny, zanim siê nie zatrzyma, ani 
nie próbować jej zatrzymywać.

 Nie wolno nigdy u¿ywać urz¹dzenia 
do rozprowadzania produktów 
chemicznych, nawozów, ani innych 
substacji zawieraj¹cych składniki 
truj¹ce.

 Do otworu zasysania nie wolno 
niczego wkładać rêk¹.

 Nie wolno stosować urz¹dzenia 
w złych warunkach pogodowych, 
jak np. niebezpieczeñstwo 
wyst¹pienia deszczu lub burzy.

 Unikać otwartego ognia, iskrzenia 
i nie palić.

Zastosowanie urz¹dzenia jako 
dmuchawa
 Urz¹dzenia nie wolno nigdy 

kierować na osoby, zwierzêta, ani 
w kierunku okien. Rurê dmuchawy 
ustawiać zawsze tylko w takim 
kierunku, gdzie nie przebywaj¹ 
¿adne osoby ani zwierzêta, oraz nie 
ma ¿adnych delikatnych, twardych 
powierzchni (np. okna, mury, 
samochody).

U¿ytkowanie urz¹dzenia jako 
odkurzacz
 Urz¹dzenie przeznaczone jest tylko 

do zbierania suchych materiałów, 
jak np. liœcie, trawa, cienkie gał¹zki 
i skrawki papieru. Proszê nie 
próbować zasysania wilgotnych 
obiektów ani wody, poniewa¿ 
spowoduje to uszkodzenie 
urz¹dzenia. 

 Nie wolno zasysać metalu, 
kawałków szkła itp., poniewa¿ 
spowoduje to powa¿ne 
uszkodzenie turbiny.

 Nie wolno zasysać, ¿adnych 
gor¹cych substancji i przedmiotów, 
jak popiół, wêgiel, papierosy itp. 
Worek na liœcie mo¿e siê zapalić.
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Kolejne wskazówki 
bezpieczeñstwa
 Przed rozpoczêciem prac usun¹ć 

z obszaru pracy wszystkie ciała 
obce, które mog¹ spowodować 
uszkodzenie urz¹dzenia, albo mog¹ 
zostać wydmuchane lub wyrzucone 
w powietrze i przez to spowodować 
zranienia lub uszkodzenia.

 Przed odstawieniem lub 
transportem urz¹dzenia nale¿y 
pozostawić silnik do ochłodzenia. 

 Proszê podeprzeć i unieruchomić 
urz¹dzenie na czas transportu.

 Urz¹dzenie przechowywać 
w suchym, zamkniêtym 
pomieszczeniu, aby zapobiec jego 
nieupowa¿nionemu u¿yciu lub 
uszkodzeniu. Urz¹dzenie 
przechowywać z dala od dzieci.

 Urz¹dzenia nie wolno polewać ani 
pryskać wod¹ lub innymi płynami. 
Zadbać o to, aby urz¹dzenie było 
zawsze suche, czyste 
i niezakurzone. Czyœcić urz¹dzenie 
po ka¿dym u¿yciu, przestrzegać 
wskazówek dotycz¹cych 
czyszczenia i przechowywania.

 Nie wolno nigdy stosować czêœci, 
wyposa¿enia, zespołów 
i przystawek, które nie s¹ 
dopuszczone dla tego urz¹dzenia. 
Mog¹ one spowodować powa¿ne 
zranienie u¿ytkownika lub 
uszkodzenie urz¹dzenia. Poza tym 
traci siê prawo do roszczeñ z tytułu 
gwarancji.

 Dlatego proszê stosować tylko 
oryginalne czêœci zamienne 
i oryginalne wyposa¿enie, albo 
czêœci zamienne i wyposa¿enie, 
które dopuszczone s¹ przez 
producenta urz¹dzenia do takiego 
zastosowania.

 Nie wolno u¿ywać urz¹dzenia 
z zepsutym przeł¹cznikiem.

 Wszystkie naprawy urz¹dzenia 
zlecać do wykonania tylko 
w uprawnionym warsztacie 
specjalistycznym.

 Proszê zachować niniejsz¹ 
instrukcjê do dalszego u¿ycia. 
Proszê czytać j¹ czêsto i u¿ywać 
do pouczania innych u¿ytko-
wników. W przypadku po¿yczenia 
urz¹dzenia, proszê doł¹czyć 
do niego tê instrukcjê.

Godziny pracy
Proszê przestrzegać krajowych/
terenowych przepisów okreœlaj¹cych 
dopuszczalne godziny pracy 
urz¹dzeniem (w razie potrzeby 
zwrócić siê do odpowiedniego urzêdu 
administracji pañstwowej).

Symbole umieszczone na 
urz¹dzeniu
W niniejszej instrukcji obsługi opisane 
s¹ symbole bezpieczeñstwa i symbole 
miêdzynarodowe oraz piktogramy, 
które mog¹ być umieszczone na 
urz¹dzeniu. Proszê przeczytać 
podrêcznik u¿ytkownika, aby 
zapoznać siê ze wszystkimi 
wskazówkami bezpieczeñstwa, 
wskazówkami i przepisami 
dotycz¹cymi monta¿u, eksploatacji 
i naprawy urz¹dzenia.

Uwaga! 
Przed uruchomieniem 
przyczytać instrukcjê 
obsługi!

Usun¹ć z obszaru 
zagro¿enia osoby 
trzecie!

Przed przyst¹pieniem 
do takich prac, jak np. 
nastawianie, czysz-
czenie, sprawdzanie 
itp. nale¿y zawsze 
najpierw wył¹czyć 
urz¹dzenie i wyj¹ć 
wtyczkê z gniazdka 
sieciowego!
Niebezpieczeñstwo 
zranienia obracaj¹cymi 
siê elementami 
urz¹dzenia!
Dłonie i stopy trzymać 
z dala od krêc¹cych siê 
czêœci. 

Stosować osobiste 
œrodki ochrony wzroku 
i słuchu.

Nie wolno u¿ywać 
urz¹dzenia podczas 
deszczu.

Praca w trybie 
odkurzacza

Praca w trybie dmuchawy

Te symbole umieszczone na 
urz¹dzeniu nale¿y utrzymywać 
w czystoœci, aby były zawsze 
czytelne.

Symbole w niniejszej 
instrukcji
W niniejszej instrukcji u¿ywane s¹ 
nastêpuj¹ce symbole:

Niebezpieczeñstwo
Wskazuje na niebezpieczeñstwa, 
które zwi¹zane s¹ bezpoœrednio 
z opisywan¹ czynnoœci¹ i zagra¿aj¹ 
osobom.

Uwaga
Wskazuje na niebezpieczeñstwa, 
które zwi¹zane s¹ bezpoœrednio 
z opisywan¹ czynnoœci¹ i mog¹ 
spowodować szkody materialne.

Wskazówka
Oznacza wa¿ne informacje 
i wskazówki dla u¿ytkownika.

Wskazówka dotycz¹ca 
usuwania odpadów
Opakowanie pozostałe z urz¹dzenia, 
zu¿yte urz¹dzenia itd. nale¿y usun¹ć 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami 
terenowymi dotycz¹cymi usuwania 
odpadów.

Stare, zu¿yte 
urz¹dzenia zawieraj¹ 
cenne surowce, 
dlatego nie nale¿y 
wyrzucać ich do 
domowych œmieci!

W zwi¹zku z tym chcemy Pañstwa 
prosić o wsparcie poprzez aktywny 
udział w oszczêdnym traktowaniu 
Ÿródeł surowcowych i ochronie 
œrodowiska, proszê oddać zu¿yte 
urz¹dzenie w odpowiednim punkcie 
zbioru – je¿eli jest – celem utylizacji.

!
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Elementy obsługi 
i wskaŸniki

Uwaga. Uszkodzenia 
urz¹dzenia.
Tutaj opisane s¹ wstêpnie wszystkie 
funkcje elementów obsługi 
i wskaŸników. Proszê jeszcze 
nie wł¹czać ¿adnych funkcji!
Rysunek 1
1 Przeł¹cznik (wł¹czanie/

wył¹czanie)
2 Gniazdko przył¹czeniowe
3 Odci¹¿enie przewodu 

zasilaj¹cego
4 Hak mocuj¹cy z tyłu
5 Worek na liœcie
6 Zamek błyskawiczny
7 DŸwignia nastawcza dmuchawa/

odkurzacz
8 Hak mocuj¹cy z przodu
9 Koło transportowe (opcja)
10 Otwór wydmuchu
11 Otwór zasysania
12 Rura ss¹ca/rura dmuchawy
13 Pas do zawieszania na ramieniu
14 Gałka do trzymania
15 Uchwyt

Instrukcja monta¿u

Niebezpieczeñstwo
Niebezpieczeñstwo zranienia na 
skutek przypadkowego wł¹czenia 
silnika.
Proszê chronić siê przed 
zranieniem. Przed przyst¹pieniem 
do wszelkich prac przy urz¹dzeniu:
– wył¹czyć silnik,
– zaczekać, a¿ wszystkie ruchome 

czêœci całkowicie siê zatrzymaj¹; 
silnik musi być ochłodzony.

– wyj¹ć wtyczkê z gniazdka 
sieciowego.

Zasady utylizacji
Opakowanie pozostałe z urz¹dzenia, 
zu¿yte urz¹dzenia itd. nale¿y usun¹ć 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami 
terenowymi dotycz¹cymi usuwania 
odpadów.

Monta¿ i demonta¿ rury 
ss¹cej/rury dmuchawy
Monta¿
Rysunek 2a
1. Odkrêcić œrubê na urz¹dzeniu 

i wyj¹ć.
2. Rurê ss¹c¹/dmuchawy (czêœć a) 

wsun¹ć do otworu na korpusie 
urz¹dzenia, a¿ do zatrzasku.

3. Œrubê ponownie wkrêcić 
i dokrêcić, ale nie za mocno.

Rysunek 2b
1. Odkrêcić œrubê na rurze ss¹cej/

dmuchawy i wyj¹ć.
2. Rurê ss¹c¹/dmuchawy (czêœć b) 

wsun¹ć do rury ss¹cej/dmuchawy 
(czêœć a), a¿ do zatrzasku.

3. Œrubê ponownie wkrêcić 
i dokrêcić, ale nie za mocno.

Monta¿ koła transportowego 
(opcja)
Rysunek 2c
1. Usun¹ć œruby.
2. Koło transportowe nasun¹ć na 

rurê ss¹c¹/dmuchawy, a¿ do 
oporu.

3. Œrubê ponownie wkrêcić 
i dokrêcić, ale nie za mocno. 
Jednak na tyle mocno, aby koło 
transportowe było dobrze 
zamocowane na rurze ss¹cej/
dmuchawy!

Demonta¿
 Prowadzi siê w odwrotnej 

kolejnoœci ni¿ monta¿.

Monta¿ i demonta¿ worka 
na liœcie
Monta¿
Rysunek 3
 Worek zbiorczy zawiesić na 

przednim haku mocuj¹cym (4).
 Nasun¹ć adapter worka na liœcie (1) 

na króciec (2) obudowy.
Adapter nacisn¹ć tak daleko, 
a¿ zatrzaski (3) zaskocz¹ 
po obydwóch stronach.

 Worek zbiorczy zawiesić na tylnym 
haku mocuj¹cym (5).

Demonta¿
Rysunek 4
 Zdj¹ć worek na liœcie z tylnego haka 

mocuj¹cego.
 Nacisn¹ć zatrzaski (1) po obu 

stronach i zdj¹ć worek na liœcie.
 Zdj¹ć worek na liœcie z przedniego 

haka mocuj¹cego.

Monta¿ i nastawianie pasa 
do zawieszania na ramieniu
Rysunek 5
 Otworzyć hak mocuj¹cy (1), 

zawiesić go na uszku mocuj¹cym 
(2) na korpusie urz¹dzenia 
i ponownie dobrze zamkn¹ć.

Rysunek 6
 Zało¿yć pas do zawieszania 

na ramieniu przez głowê i przyj¹ć 
pozycjê robocz¹.

Rysunek 7
 Nastawić pas do zawieszania 

na ramieniu odpowiednio do 
wzrostu i rozmiaru u¿ytkownika.

Eksploatacja

Niebezpieczeñstwo
Pora¿enie pr¹dem elektrycznym
– Do gniazdka sieciowego nale¿y 

zastosować wył¹cznik ochronny 
(= bezpiecznik wył¹czaj¹cy 
na pr¹d wyzwalaj¹cy najwy¿ej 
30 mA).

– W przypadku uszkodzenia 
elektrycznego przewodu 
zasilaj¹cego zachodzi 
niebezpieczeñstwo œmierci lub 
zranienia. Oddalić siê powoli, 
małymi krokami od urz¹dzenia. 
Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka 
sieciowego.

Uwaga
– Przy wł¹czaniu silnika zwracać 

uwagê, aby urz¹dzenie nie było 
skierowane na osoby, zwierzêta, 
obiekty, ani rozsypane œmieci.

– Podczas eksploatacji urz¹dzenia 
stosować okulary ochronne 
i osobiste œrodki ochrony słuchu.

– Pracuj¹ce urz¹dzenie trzymać 
mocno obiema rêkoma (rys. 13).
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– Przy pracy urz¹dzeniem mo¿na 
siê potkn¹ć i zranić. Elektryczny 
przewód zasilaj¹cy proszê 
prowadzić w taki sposób, aby 
nigdy nie znalazł siê w obszarze 
kroków ani w obszarze pracy.

– Urz¹dzeniem pracować tylko 
w tempie kroków normalnego 
chodu.

– Urz¹dzenie u¿ywać tylko wtedy, 
je¿eli elektryczny przewód 
zasilaj¹cy zamocowany jest na 
odci¹¿eniu, co zapobiega jego 
wyrwaniu.

– Sprawdzić stan techniczny 
urz¹dzenia, prawidłowoœć 
zamocowania rury ss¹cej/rury 
dmuchawy i obudowê urz¹dzenia.

– Po zakoñczeniu pracy, albo przed 
odło¿eniem lub pozostawieniem 
urz¹dzenia nale¿y zawsze wyj¹ć 
wtyczkê z gniazdka sieciowego 
i z gniazdka na urz¹dzeniu.

– Sprawdzić, czy zamek 
błyskawiczny (6) worka na liœcie 
(5) jest zamkniêty (rys. 1).

– Po zakoñczeniu pracy:
– Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka 

sieciowego.
– Wyczyœcić urz¹dzenie.
– Odpady usun¹ć zgodnie 

z obowi¹zuj¹cymi przepisami 
terenowymi.

Wł¹czanie silnika

Niebezpieczeñstwo zranienia
Dłonie, stopy i inne czêœci ciała 
trzymać z dala od krêc¹cych siê 
czêœci.
1. Zamocować elektryczny przewód 

zasilaj¹cy na zabezpieczeniu 
przed zerwaniem (rys. 8).

2. Elektryczny przewód zasilaj¹cy 
przył¹czyć najpierw do gniazdka 
na urz¹dzeniu, a dopiero potem do 
gniazdka sieciowego o napiêciu 
230 V.

3. Zało¿yć na ramiê pasek na ramiê 
nastawiony odpowiednio 
do wysokoœci u¿ytkownika.

4. Ustawić siê w pozycji pracy 
(rys. 6).

5. Nastawić wstêpnie tryb pracy 
„wydmuchiwanie“ lub „zasysanie“ 
(rys. 9).

6. Nacisn¹ć przycisk przeł¹cznika 
“wł¹czanie/wył¹czanie” (rys. 10).

Silnik wł¹cza siê i mo¿na rozpocz¹ć 
pracê (rys. 11).

Wył¹czanie silnika
 Zwolnić przycisk przeł¹cznika 

“wł¹czanie/wył¹czanie” (rys. 10).
Silnik zatrzymuje siê po krótkim 
czasie.

Trzymanie urz¹dzenia
Podczas pracy urz¹dzeniem:
 Zamocować do urz¹dzenia pas 

do zawieszania na ramieniu .
 Przeło¿yć przez głowê pas 

do zawieszania na ramieniu .
 Ustawić siê w pozycji pracy (rys.6). 

Przeł¹czanie pomiêdzy 
trybem pracy odkurzacza 
i dmuchawy

Wskazówka
Przeł¹czenie pomiêdzy trybem pracy 
odkurzacza i dmuchawy mo¿na 
wykonać przy pracuj¹cym silniku. 
DŸwigniê nastawcz¹ przekrêcać na 
odpowiedni symbol zawsze a¿ do 
oporu. DŸwigni przeł¹czaj¹cej nie 
wolno nigdy ustawiać w pozycji 
poœredniej.
Rysunek 9
Tryb pracy dmuchawy
 DŸwigniê nastawcz¹ nastawić 

na symbol .
Tryb pracy odkurzacza
 DŸwigniê nastawcz¹ nastawić 

na symbol .

Opró¿nianie worka na liœcie

Niebezpieczeñstwo
Przed przyst¹pieniem do 
zdejmowania/opró¿niania worka 
na liœcie nale¿y najpierw wył¹czyć 
silnik i zaczekać, a¿ wszystkie 
ruchome czêœci całkowicie siê 
zatrzymaj¹. Wyj¹ć wtyczkê 
z gniazdka sieciowego.

Wskazówka
Przy wysokim stopniu napełnienia siła 
ssania znacznie siê obni¿a.

Opró¿nianie bez wyjmowania 
worka na liœcie
 Otworzyć zamek błyskawiczny 

i zawartoœć worka usun¹ć zgodnie 
z obowi¹zuj¹cymi przepisami 
terenowymi o usuwaniu odpadów.

 Zamek błyskawiczny ponownie 
zamkn¹ć.

Opró¿nianie z wyjmowaniem 
worka na liœcie
Rysunek 15
 Zdj¹ć worek na liœcie z tylnego haka 

mocuj¹cego (2).
 Nacisn¹ć zatrzaski (1) po obu 

stronach i zdj¹ć worek na liœcie.
 Zdj¹ć worek na liœcie z przedniego 

haka mocuj¹cego (3).
 Otworzyć zamek błyskawiczny 

i zawartoœć worka usun¹ć zgodnie 
z obowi¹zuj¹cymi przepisami 
terenowymi o usuwaniu odpadów.

 Po opró¿nieniu odwrócić worek 
na liœcie na lew¹ stronê 
(wewnêtrzn¹ stron¹ na wierzch) 
i dokładnie wytrzepać, aby usun¹ć 
z tkaniny kurz i zanieczyszczenia.

 Worek na liœcie odwrócić 
z powrotem na praw¹ stronê, 
zamkn¹ć zamek błyskawiczny 
i ponownie zamontować worek 
do urz¹dzenia.

Wskazówki dla u¿ytkownika
U¿ycie urz¹dzenia jako dmuchawa
Zastosowanie do czyszczenia 
trudnodostêpnych obszarów:
– rabaty, krzaki, drzewa (rys. 12)
– k¹ty i szpary zabudowañ (rys. 13)
– kraty, płoty, itd. (rys. 14).
 Urz¹dzenie trzymać w taki sposób, 

jaki pokazano na rys. 12–14. 
 Rurê ss¹c¹/rurê dmuchawy 

trzymać kilka centymetrów nad 
ziemi¹ i prowadzić równomiernym 
ruchem wahadłowym z jednej 
strony na drug¹.

 Posuwać siê powoli do przodu 
małymi krokami.

 Zgromadzone liœcie 
i zanieczyszczenia powinny 
znajdować siê zawsze przed 
urz¹dzeniem.
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U¿ycie urz¹dzenia jako odkurzacz
 Do czyszczenia trudnodostêpnych 

obszarów, jak rabaty, krzaki, k¹ty 
i szpary zabudowañ itd.

 Urz¹dzenie trzymać z lekko 
nachylon¹ rur¹ ss¹c¹/dmuchawy, 
jak przedstawiono na rys. 11, albo 
prowadzić na kole transportowym 
(opcja).

 Wykonywać ruchy wahadłowe 
z jednej strony na drug¹, aby zebrać 
lekki materiał. Liœcie i cienkie 
gałêzie zostan¹ wci¹gniête 
i rozdrobnione. Dziêki temu do 
worka na liœcie zmieœci siê wiêksza 
iloœć zbieranego materiału.

 Pełny worek na liœcie nale¿y 
opró¿nić.

Po zakoñczeniu pracy
 Wył¹czyć silnik.
 Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka 

sieciowego i odł¹czyć wtyczkê 
z urz¹dzenia.

 Pozostawić silnik do ochłodzenia 
(ok. 30 minut), a dopiero potem 
wyczyœcić urz¹dzenie, 
przeprowadzić przegl¹d 
i konserwacjê, odstawić 
urz¹dzenie, lub odstawić je 
po sezonie na dłu¿szy czas.

Przegl¹d, konserwacja 
i czyszczenie

Niebezpieczeñstwo
W celu ochrony przed zranieniem, 
przed przyst¹pieniem do jakichkol-
wiek prac przy urz¹dzeniu nale¿y:
– wył¹czyć silnik,
– zaczekać, a¿ wszystkie ruchome 

czêœci całkowiceie siê zatrzymaj¹,
– wyj¹ć wtyczkê z gniazdka 

sieciowego,
– pozostawić silnik do ochłodzenia 

(ok. 30 minut).
Wszystkie naprawy urz¹dzenia 
zlecać do wykonania tylko 
w uprawnionym warsztacie 
specjalistycznym.
Na zakoñczenie sezonu zlecić 
przegl¹d i konserwacjê urz¹dzenia 
w autoryzowanym warsztacie 
specjalistycznym.

Urz¹dzenia nie wolno spryskiwać 
wod¹, poniewa¿ mo¿e to 
spowodować uszkodzenie czêœci 
elektrycznych.
Urz¹dzenie wyczyœcić po ka¿dym 
u¿yciu. Urz¹dzenie, które nie jest 
regularnie czyszczone, łatwiej ulega 
awariom.

Czyszczenie urz¹dzenia

Uwaga
Urz¹dzenie i szczeliny wentylacyjne 
utrzymywać zawsze w czystoœci, 
chronić je przed zabrudzeniami.
Urz¹dzenie czyœcić z zewn¹trz za 
pomoc¹ małej szczotki. 
Nie u¿ywać ¿adnych ostrych œrodków 
czyszcz¹cych. Domowe œrodki 
czyszcz¹ce, które zawieraj¹ oleje 
aromatyczne, jak np. olej sosnowy 
lub cytrynê, a tak¿e rozpuszczalniki, 
jak kerozyna, mog¹ uszkodzić 
obudowê z tworzywa sztucznego 
i uchwyt urz¹dzenia. 
Regularnie czyœcić dyszê (2, rys. 3) 
na której mocuje siê worek zbiorczy.
Korpus urz¹dzenia czyœcić tylko 
wilgotn¹ œcierk¹.

Czyszczenie worka na liœcie
 Zało¿yć okulary ochronne i maskê 

przeciwpyłow¹.
 Po ka¿dym u¿yciu opró¿nić 

i wytrzepać worek na liœcie.
 Co miesi¹c (w razie potrzeby 

czêœciej) wymyć worek na liœcie:
– Dokładnie opró¿nić worek 

na liœcie.
– Odwrócić worek na liœcie na lew¹ 

stronê (wewnêtrzn¹ stron¹ na 
wierzch).

– Worek na liœcie opró¿nić.
– Wymyć worek na liœcie roztworem 

wody z mydłem.
– Worek na liœcie pozostawić 

do wyschniêcia.

Przechowywanie
 Przed przechowywaniem 

urz¹dzenia pozostawić silnik 
do ochłodzenia.

 Urz¹dzenie przechowywać 
w suchym, zamkniêtym pomiesz-
czeniu, aby zapobiec jego niepraw-
nemu u¿yciu lub uszkodzeniu. 
Urz¹dzenie trzymać z dala od 
dzieci.

Przechowywanie na dłu¿szy 
czas
Je¿eli urz¹dzenie ma być 
przechowywane dłu¿szy okres czasu, 
nale¿y przygotować je w nastêpuj¹cy 
sposób:
 Urz¹dzenie gruntownie wyczyœcić 

i sprawdzić, czy jakieœ czêœci nie s¹ 
luŸne lub uszkodzone. 
Uszkodzone elementy naprawić lub 
wymienić na nowe, a luŸne œruby, 
nakrêtki i trzpienie dokrêcić. 
Teraz mo¿na odstawić urz¹dzenie 
na przechowanie.

 Urz¹dzenie przechowywać 
w suchym, zamkniêtym 
pomieszczeniu, aby zapobiec 
jego nieprawnemu u¿yciu lub 
uszkodzeniu. Urz¹dzenie trzymać 
z dala od dzieci.

Transport

 Wył¹czyć silnik.
 Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka 

sieciowego.
 Elektryczny przewód zasilaj¹cy 

wyj¹ć z gniazdka przył¹czeniowego 
urz¹dzenia.

 Przed transportem pozostawić 
urz¹dzenie do ochłodzenia.

 Na czas transportu zabezpieczyć 
urz¹dzenie przed przesuniêciem.

Gwarancja

W ka¿dym kraju obowi¹zuj¹ warunki 
gwarancji wydanej przez nasze 
przedstawicielstwo handlowe 
w tym kraju lub przez importera. 
Usterki usuwane s¹ bezpłatnie 
w okresie wa¿noœci gwarancji o ile ich 
przyczyn¹ były wady materiałowe lub 
błêdy produkcyjne. 
W przypadku wyst¹pienia roszczenia 
gwarancyjnego proszê zwrócić siê 
do punktu zakupu urz¹dzenia lub 
nabli¿szego autoryzowanego punktu 
serwisowego.

!
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Usuwanie drobnych usterek

W przypadku wyst¹pienia innych pytañ proszê zwrócić siê do punktu zakupu.

Bł¹d Przyczyna Czynnoœci

Silnik nie wł¹cza siê. Elektryczny przewód zasilaj¹cy nie 
jest przył¹czony lub jest 
uszkodzony.

Sprawdzić elektryczny przewód zasilaj¹cy, 
przył¹czyć, w razie potrzeby wymienić na 
nowy lub zlecić do naprawy uprawnionemu 
specjaliœcie.

Bezpiecznik domowej sieci 
elektrycznej jest przeci¹¿ony.

Wł¹czyć bezpiecznik, ewentualnie u¿yć 
gniazdko, które zabezpieczone jest 
mocniejszym bezpiecznikiem, albo zlecić jego 
instalacjê uprawnionemu specjaliœcie.

Uszkodzony przeł¹cznik . Zlecić naprawê w uprawnionym warsztacie 
specjalistycznym.

Silnik nagle siê wył¹czył. Wtyczka jest poluzowana. Sprawdzić przewód elektryczny, upewnić siê, 
¿e jest zawieszony w zabezpieczeniu przed 
wyrwaniem, ponownie wło¿yć wtyczkê do 
gniazdka sieciowego.

Silnik nie daje odpowiedniej mocy, 
albo urz¹dzenie nie zasysa/nie 
wydmuchuje.

Worek na liœcie jest pełny. Opró¿nić worek na liœcie.

Uszkodzona turbina ssania/
dmuchawy.

Uszkodzone czêœci zlecić do wymiany 
w uprawnionym warsztacie specjalistycznym.

Zatkana rura ss¹ca/rura 
dmuchawy.

Zdj¹ć rurê ss¹c¹/rurê dmuchawy i wyczyœcić.

Silne drgania. Uszkodzona turbina ssania/
dmuchawy lub inne czêœci.

Natychmiast wył¹czyć urz¹dzenie.
Uszkodzone czêœci zlecić do wymiany 
w uprawnionym warsztacie specjalistycznym.




