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Introduction 

Congratulations on the purchase of your new device. 
You have chosen a high quality product. The operat-

ing instructions are a constituent part of this product. 
They contain important information for safety, opera-
tion and disposal. Familiarise yourself with all operat-
ing and safety instructions prior to using the product. 
Use the product only as described and for the areas of 
application stated. If the device is passed on to a third 
party then pass all of the documentation on with it.

Intended use
The leaf vac is exclusively used in the two fol-
lowing ways:
1.As a leaf vac for vacuuming up dry leaves.
2.As a blower it is used to collect together dry 

leaves or to remove them from inaccessible 
places (e.g. under vehicles). 

In suction mode it also works as a shredder, where 
the volume of the leaves is reduced by a ratio of 
approx. 15:1 and takes up less space in the leaf 
collection bag and the collected material is simulta-
neously prepared for possible composting. 
Each type of use other than those given in these 
instructions for use can damage the machine 
and cause serious risk to the user. 
Please always observe the safety instructions in order 
to safeguard your guarantee claim and in the inter-
ests of product safety. Due to the machine’s design, 
we are unable to fully exclude all residual risks.

Scope of deliverables
Description of product (Fig. 1)
1 Motor housing 
2 Adjusting speed controller 
3 ON/OFF-Switch
4 Power cord & plug
5 Selection knob
6 Wheel
7 Lower tube
8 Upper tube 
9 Collection bag  
10 Cable strain relief  
11 Screw plug
12 Cleaning flap
13 Front handle
14 Shoulderbelt
15 Operating Instructions

Unpacking
Due to modern mass production techniques, it 
is unlikely that your power tool is faulty or that 
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a part is missing. If you find anything wrong, do 
not operate the tool until the parts have been 
replaced or the fault has been rectified. Failure 
to do so could result in serious personal injury.

Technical Specifications 

Electric Leaf Blower   FLB 3000 A1
Rated voltage  230-240 V~
Rated frequency  50 Hz
Rated power consumption  3000 W
Fuse (time lag)                     16 A
Rotation   10000-16500 rpm
Blow speed                                 max. 285km/h
Max. suction capacity                        15 m³/mi
Bag volume   50 l
Weigth (without cable)    4,8 kg

  Protection class II/VDE 0700

The  A-rated sound pressure level of the device 
measured in accordance with  DIN 45635 Part1, 
Appendix D is:
Sound power level  

LWA  104  dB(A) [K: 2,6 dB(A)]   2000/14/EG

Weighted sound pressure 

LpA  87,8 dB(A) [K: 3 dB(A)]   2000/14/EG

Vibration max.  

< 2,5 m/s²  [K 1,5 m/s2]  EN ISO 20643:2008

Please wear ear protectors!

Noise emission information in accordance with the 
German Product Safety Act (ProdSG) and the EC 
Machine Directive: the noise pressure level at the 
place of work can exceed 80 dB(A). In such cases the 
operator will require noise protection (e.g. wearing 
of ear protectors).

Safety symbols
In the following, you will find the description of safety 
symbols as well as  international symbols and picto-
grams that may appear on your device. It is required 
that you read all  safety notes  before you operate the 
device. If you do not use this Blower Vacuum device 
properly, personal injuries through fire, electric shock 
or cutting parts or property damages may occur.

Please keep these Operating instructions 
carefully!

Symbols used in the instructions
Hazard symbol with information on pre-
vention of personal injury and property 
damage.

Precaution symbol (explanation of precau-
tion partly instead of exclamation mark) with 
information on prevention of harm / damage.

Notice symbol with information on how to 
handle the device properly.

Symbols on the device
WARNING SYMBOL
Indicates danger, safety notes or causes 
for particular caution. This symbol may 
occur in combination with other symbols 
or pictograms.
DISCONNECT MAINS PLUG BEFORE 
CARRYING OUT ANY REPAIRS!
If the cable is damaged, disconnect from 
the mains immediately and replace cable!
OPERATION AND STORAGE
Do not use the device in humid weather 
and store it in a dry  location.
WEAR EYE AND EAR PROTECTION
WARNING: Thrown-about objects may 
lead to serious injuries of the eyes, 
heavy noise may lead to hearing losses. 
Always wear eye and ear protection 
when operating this device.
KEEP OTHER PERSONS IN DISTANCE
WARNING: When operating the device, 
take care that no other persons are near-
by (safe distance: 5m). This is particularly 
valid for children and animals.

READ THE OPERATING INSTRUCTION
If you do not observe the operating and 
safety notes of the Operating Instructions, 
serious injuries may occur. Read the Op-
erating Instructions before you switch on 
and operate this device.
WARNING!
Rotating Fans. Keep tools out of the open-
ings while the machine is running.

WARNING!
Dangerous feed orifice. Keep hands and 
feet out of the openings while the ma-
chine is running.

i
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ATTENTION: ENVIRONMENTAL PRO-
TECTION! 
This device may not be disposed of with 
general/household waste. Dispose of 
only at a designated collection point.

General safety instructions
You must read, understand and follow these op-
erating instructions very carefully before operating 
this machine. They should guarantee your safety 
and the safety of others and should ensure a long 
and fault-free service life for your machine.

Training
• Read through the operating instructions care-

fully. Familiarise yourself with the controls 
and the proper use of the device.

• Never allow the device to be used by children.
• This appliance is not intended for use by persons 

(including children) with reduced physical, sen-
sory or mental capabilities, or lack of experience 
and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the 
appliance by a person responsible for their safety. 

• Children should be supervised to ensure that 
they do not play with the appliance.

• Never permit children or persons who are not 
familiar with these operating instructions to 
use this device. The age of the operator may 
be stipulated by local regulations.

• Never operate the device whilst other persons, 
in particular children or animals, are nearby.

• The operator or user is responsible for all ac-
cidents or hazards to other persons or their 
property.

Preparation
• Always wear sturdy shoes and long trousers 

when operating the device.
• Do not wear loose clothing or jewellery as 

these can be drawn into the air intake. Keep 
long hair away from the air intake.

• Wear safety goggles during operation.
• The wearing of a face mask for protection 

from dust is recommended.
• Before using check the power supply cable 

and the extension cable for damage and signs 
of ageing. Do not use the device if the cable is 
damaged or worn out.

• Never operate the device with faulty coverings 
or safety devices or with safety devices missing 
- the attached debris bag for example.

• Only use weather-resistant extension cables 
with sockets and plugs that comply with the 
IEC standard 60320-2-3.

Operation
• Always lead the cable rearwards away from 

the device.
• If a cable is damaged during operation then dis-

connect the power supply cable from the power 
source immediately. DO NOT TOUCH THE CA-
BLE BEFORE YOU HAVE DISCONNECTED IT 
FROM THE MAINS.

• If the connection cable is damaged it must be re-
placed by the manufacturer, a maintenance rep-
resentative of the manufacturer or similarly quali-
fied persons in order to exclude possible hazards. 
If an extension cable is used, then this must be 
dimensioned per H05VV-F (2 x 1.0 mm2) or bet-
ter.

•  Do not carry the device by the cable.
•  Disconnect the device from the power supply,
 - If you leave the device,
 - Before you remove potential blockages,
 - Before you check, clean or work on the device,
 -  If the device starts to produce unusual vibrations.
•  Only operate the device during daylight or 

with good artificial lighting.
•  Do not lean too far forward and keep your 

balance at all times.
•  Always make sure that you have stable foot-

ing on slopes.
•  Walk, never run.
•  Keep all air intakes free of foreign bodies.
•  Never blow debris towards bystanders.
•  It is recommended that the device is only oper-

ated at reasonable times of the day - so not early 
in the morning or late in the evening - when peo-
ple could be disturbed by this.

•  It is recommended to loosen debris with 
rakes and brushes first and only then to start 
with the blowing or vacuuming.

•  It is recommended that dusty surfaces be 
lightly dampened or that a mister is used.

•  It is recommended to work with the full blast 
tube length so that the air flow can work 
close to the ground.

Maintenance and storage
•  Ensure that all nuts, bolts and screws are firmly 

tightened so that the device is constantly in a 
safe working condition.
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•  Check the debris bag for wear or damage reg-
ularly.

•  Replace parts that are worn out or damaged.
•  Use only original replacement parts and original 

accessories.
•  Only store the device in dry locations.

Safe operation 
Familiarise yourself with your power tool. You 
must have read and understood the operating 
instructions and all adhesive labels on your 
power tool. Familiarise yourself with the ap-
plications and operational limitations as well 
as potential hazard sources of this power tool.

Working area
Untidy work surfaces and working areas can conceal 
accident risks. For that reason workbenches should 
be kept orderly. Floors should be kept clear and free 
of waste. Particular care is required where the floor-
ing is slippery due to sawdust or floor polish.

Working environment 
Do not let your power tool come into contact with rain 
and do not use it in damp or wet locations. Ensure 
there is always good lighting for the working area. Do 
not use the power tool in areas in which there is a 
risk of explosions or fires due to combustible materi-
als, inflammable liquids, paint, varnish, benzine etc. 
Combustible gases and dust are explosive by their na-
ture. As a precautionary measure, it is recommended 
to consult with an expert who can advise you of how 
to procure and use an appropriate fire extinguisher.

Protection from electric shocks
Avoid bodily contact with earthed surfaces (e.g. 
pipes, radiators, electric cookers, fridges).

Keep away from children and pets 
Children and pets should be kept out of the work-
ing area. Ensure that children do not handle the 
machine and do not touch any extension cables. 
All power tools should be kept out of reach of chil-
dren and should preferably be kept in a secure 
cabinet or room when not in use.

Do not overload the power tool 
The power tool works better and more safely and 
will benefit you much more if you use it within 
the operational limits for which it was designed.

Use the correct tool 
Select the correct tool for your task. Do not use tools 
for purposes other than those for which they were 

intended. Do not overload small tools with tasks for 
which high performance tools are required. Only 
use tools for their designed purpose. Example: Do 
not use circular saws for sawing branches or logs.

Personal safety
Clothing
Do not wear loose clothing or jewellery as these 
can be caught by moving machine parts.

Hair
Long hair should be tied back and covered with 
a protective hair net or similar.

Eye protection
Wearing of goggles is mandatory (normal spectacles 
are not sufficient for protecting the eyes). Prescription 
spectacles do not have safety glass.

Hearing protection
Hearing protection is recommended with extended 
periods of use.

Footwear
If heavy objects could fall on your feet or if there is 
a risk of slipping on wet or slippery ground, then 
suitable non-slip safety footwear should be worn.

Protective headgear
If heavy objects could fall on your head or if there is a 
risk of striking your head on projecting or low obsta-
cles, then a hard-hat or safety helmet should be worn.

Respiratory protection
If dust is caused when operating the machine then 
wear a dust protection mask. When working with 
concrete or synthetic fibre boards, in particular MDF 
sheets (medium density fibreboard) the resin used 
in these materials can present a health risk. Use an 
approved face mask with a replaceable filter.

Do not mechanically overload the mains cable
Never disconnect the mains cable plug from the 
outlet by pulling or tugging on the cable. Never 
carry your power tool by its cable. Keep the cable 
away from heat, oil, solvents and sharp edges. If the 
cable should be damaged then have this replaced 
by an approved customer support centre.

Do not lean too far forward
Do not lean too far forward, make sure you have a 
stable footing and keep your balance at all times. 

Careful handling of tools
Keep cutting tools sharp and clean. This will pro-
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vide you with better results and increased safety.
Follow the instructions for lubrication and for re-
placing accessory parts.
Check the mains cable for the tool regularly. If it 
should be damaged then have this replaced by 
an approved customer support centre.
Check the extension cable regularly and replace 
it if it is damaged.
Keep grips dry, clean and free of oil and grease.
Take care to ensure that the ventilation slots are al-
ways clear and free of dust. Blocked ventilation slots 
can lead to overheating and can damage the motor.

Disconnect the power tool from the mains

Ensure that the power tool is disconnected from 
the mains when not in use, before it is serviced 
or lubricated, before adjustments are carried out 
on it, or when accessory parts such as blades, 
drill bits and cutters are replaced.

Removal of adjustment wrenches

Make it a consistent practice to always check that 
there are no adjustment wrenches remaining on 
the power tool before you switch it on.

Avoidance of unintended switching on

Ensure that the switch is in the OFF position be-
fore you connect the power tool to the mains.

Extension cables and cable drums
The device should be operated via a residual cur-
rent circuit breaker (RCD) with a triggering current 
of max. 30 mA.
DO NOT USE cable drums or extension cables 
with a two-core cable to operate a power tool 
with an earth wire. Always use an extension ca-
ble or cable drum with a three-core cable whose 
earth wire is connected.
If the power tool is to be used outdoors, use only 
extension cables that are intended for outdoor 
use and which are labelled as such.
Always unroll extension cables completely.
Extension cables must have a conductor cross 
section of at least 1.5 mm2.
Damaged extension cables must not be used but 
rather must be replaced.
Protect your extension cable from sharp edged 
objects or from excessive heat and moisture or 
wet locations.

Stay alert
Proceed cautiously, use your common sense and 
do not operate the power tool if you are tired, if 

you are taking medication that makes you drowsy 
or if you have consumed alcohol or drugs.

Checking of damaged parts
The power tool should be carefully checked be-
fore use to ensure that it is working properly and 
fulfilling its intended purpose.
Check that the moving parts are correctly aligned 
and ensure that they are able to move freely. 
Check the tools for damaged or missing parts 
and if necessary have these replaced or repaired 
at an authorised customer support centre. If the 
power tool has to be mounted then ensure that it 
is safely secured on a suitable workbench. Check 
all other conditions that could have an influence 
on the operation of the power tool.
If protective coverings or other parts of the power 
tool are damaged then these should be replaced 
or repaired in an authorised customer support 
centre insofar as these operating instructions do 
not specify otherwise.
Any switch that does not work flawlessly must be 
replaced by an authorised customer support centre. 
Do not use the power tool if the On-Off switch 
of the power tool does not switch on and off se-
curely and reliably.

Warning ! Do not carry out any alterations 
to the power tool. The use of attachments or 
accessories other than those recommended 
in these operating instructions could dam-
age the power tool and could present a risk 
of injury for the operator. Have your power 
tool repaired by a qualified person.

This power tool fulfils the national and interna-
tional standards and safety requirements. Repairs 
should only be carried out by qualified persons 
using original replacement parts. Otherwise there 
may be considerable hazards for the user.

Special safety instrucions leaf blowers/
vacuums

Warning against use by children!

Never let children or persons who have not read 
and understood these operating instructions use 
the leaf blower/vacuum. Do not use the leaf 
blower/vacuum for purposes other than those 
described in these operating instructions.
Read the warning labels on the machine and re-
place any damaged or illegible warning labels.
Read through these operating instructions care-
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Ensure that you have adopted a safe and secure 
working position before using the machine.
Ensure that all screws and nuts are firmly tight-
ened before starting the leaf blower/vacuum.
Only use the leaf blower/vacuum in dry environ-
ments, never outside when raining.
Do not use the leaf blower/vacuum if one of its safety 
devices is faulty or if a protective cover is missing.
Proceed with great care when cleaning. This 
should only be carried out when the leaf blower/
vacuum is switched off and disconnected from 
the mains in order to exclude the risk of injury.
Check the mains cable and any extension cables 
used for damage and always coil the cable up 
tidily and without kinks.
Pull the plug out of the socket:
- Before you leave the leaf blower/vacuum un-

attended for any period of time
-  Before you remove potential blockages
-  Before you check, clean or carry out any work 

on the device

If a foreign body or other waste has accidentally en-
tered the leaf blower/vacuum then stop the device 
immediately and only use it again once it has been 
checked and you are sure that the complete leaf 
blower/vacuum is in a safe operational condition.

If the leaf blower/vacuum makes unusual noises 
or starts to vibrate STOP the device immediately, 
pull the plug out of the socket and search for the 
cause. Excessive vibration can damage the leaf 
blower/vacuum and injure the operator.

Preparing of the blower vac prior to use
Warning!
The Vac-Blower must not be used or switched 
on until it has been fully assembled.

Assembly 
Intake/ Air outlet tube (Pic.2 and 3)

• Press the button (2.1) and slide the air duct (2.2).

The air duct can be adjusted based on user 
height, adjust the height up to 300 mm maxi-
mum, 30 mm is a height.

Fitting the debris collection bag (Pic.4 and 5)

Before fitting the debris collection bag en-
sure that the Vacuum/Blow selector lever 
operates smoothly and that it is not obstruct-
ed by debris from the previous use. 

fully. Familiarise yourself with the functions of 
the controls as well as with the correct and safe 
use of the machine.
The operator is responsible for accidents sustained 
by other persons or damage to their property.

Preparation
Always wear appropriate clothing, gloves and stur-
dy footwear. The wearing of approved protective 
goggles is recommended.
By means of visual inspection ensure that no parts 
of the device are worn out or damaged before using 
your leaf blower/vacuum. Replace parts that are worn 
out or damaged. Always check the insulation of the 
mains cable and any extensions cables that may be 
used for cuts and points of abrasion as well as the con-
dition of the plugs. All cables with cuts or signs of wear 
as well as all damaged plugs and receptacles must be 
replaced before using the leaf blower/vacuum.
Before every switch-on of the leaf blower/vacuum, 
check that there are no remnants left inside it. 
These can present a hazard.
Always ensure that the RCD circuit breaker is work-
ing properly.
Use only replacement parts that are recommend-
ed for this product.
Please proceed with due caution when carrying 
out repairs or adjustments.
A leaf blower/vacuum that has been modified or 
that is incomplete presents a hazard and so such 
a device should not be operated.

Working with your leaf blower/vacuum
Always check the intended working area for 
wires or other debris that could damage the leaf 
blower/vacuum and injure the operator.
Never feed hard objects such as stones, bottles, 
cans or metal parts into the leaf blower/vacuum. 
This can damage the machine and could injure 
both the operator and bystanders.
Never use the machine whilst other persons, in 
particular children or animals, are nearby.
Never let a person who is not familiar with these 
operating instructions use the machine.
If possible, do not operate the leaf blower/vacuum 
in wet conditions.
Only operate the leaf blower/vacuum when you 
are certain that you can stop it quickly in the 
event of an emergency.
Never use the leaf blower/vacuum if one or 
more of its safety devices is damaged, incorrectly 
attached or missing.

i
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• turn the support (4.1) frame into the correct 
position of housing and make sure the sup-
port (4.2) lock in holding fixture (4.3).  

When users dismantle the collection bag: 
• press the interlock (5.1) to release, if the support 

has been released, the user must carry the bag’s 
weight alone.

Attention: switch off the vacuum until at 
the handle and pull the plug firstly.

Fitting the shoulder harness (Pic.6)

The Vacuum-Blower is provided with a shoul-
der harness (6.1) this is attached to the top 
of the main body of the Vacuum-Blower as 
shown (6.2). The shoulder harness is provided 
to reduce fatigue and aid comfort when us-
ing the Vacuum-Blower. Never carry the belt 
diagonally over shoulder and chest. Wear the 
strap only on one shoulder, in this way you 
can remove the device in case of danger fast.

Before starting (fig. 7)

Pull the bracket out of the housing. Connect the 
mains cable with the tool’s plug and secure it with 
the strain relief bracket (7.1) as shown in Fig 7.

Only connect the device to a power source that 
is protected via a residual current protective 
device (RCD) with a maximum release current 
of 30 mA.

Operation
This leaf blower may be operated only on grids with 
a current carrying capacity equal to or greater than 
100 A per phase at 230 V nominal voltage.

Starting the Vacuum-Blower (Pic.8, 9 and 10)

To start the Vacuum-Blower ensure that the in-
termediate suction/blower tube is fitted correctly.

Warning! 
Before selecting either the Vacuum or Blow 
function ensure that the selector lever oper-
ates smoothly and that it is not obstructed 
by debris from the previous use. 

• Select either the Vacuum or Blow function 
using the selector lever on the side of the ma-
chine (8.1) and press the switch button (9.1). 

• If more power is required slide the speed control-
ler (10.1) from position “1” to position “Max”.

Stopping the Vacuum- Blower (Pic.11)

To turn off the machine you can simply release 
the switch (11.1).

Using the Vacuum-Blower
Do not attempt to pick up wet debris, allow fallen 
leaves etc, to dry out before using the Vacuum 
Blower. The Vacuum-Blower can be used to blow 
debris from patios, paths, driveways, lawns, 
bushes and borders. It will also pick up leaves, 
paper, small twigs and wood chippings. When 
the using the Vacuum Blower in Vacuum mode 
the debris is sucked up the suction tube before 
being ejected into the debris collection bag, as 
the debris passes through the suction fan it is 
partially shredded. The shredded organic debris 
is ideal to use as mulch around plants. 

Warning! Any hard objects, such as stones, 
tin cans glass etc, will damage the suction fan. 

Important
Do not use the Vacuum-Blower to suck up 
water or very wet debris.
Never operate the Vacuum-Blower without 
the debris collection bag fitted.

Blower mode
Inspect the area to be worked before starting. Remove 
any objects or debris that could be thrown, jammed or 
become entangled in the Vacuum-Blower.
Select the blow function using the selector lever 
on the side of the machine and switch on. With 
the Vacuum- Blower resting on its wheels move 
the Vacuum-Blower forwards directing the noz-
zle at the debris to be cleared.
Alternatively hold nozzle just above the ground 
and swing the machine from side to side, moving 
forwards and directing the nozzle at the debris to 
be cleared. Blow the debris into a convenient heap 
then use the vacuum function to collect the debris.

Vacuum mode
Inspect the area to be worked before starting. Remove 
any objects or debris that could be thrown, jammed or 
become entangled in the Vacuum-Blower. 
Select the vacuum function using the selector 
lever on the side of the machine and switch on. 
With the Vacuum-Blower resting on its wheels 
move the Vacuum-Blower forwards directing the 
nozzle at the debris to be collected. Alternatively 

i
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with the Vacuum-Blower held just above the 
ground swing the machine from side to side, 
moving forwards and directing the nozzle at the 
debris to be collected. Do not force the nozzle 
into the debris as this will block the suction tube 
and reduce the efficiency of the machine.

Organic materials such as leaves contain a large 
amount of water that can cause them to stick to the 
inside of the suction tube. To reduce sticking the 
material should be left for a few days to dry out.

Adjust the front handle (fig. 12-14)

• Press the side adjustment button (12.1) (fig. 12)
• Now set the handle to the desired position 

(13.1) (fig. 13)
• Release the adjustment button, the front handle 

latches into position and is locked (fig. 14)

Using the leaf rake
Working with the leaf rake (fig. 15)

• Rotate the knob by 90 ° and slide it down-
wards (15.1)

• To fasten in place rotate the knob by 90 ° 
again (15.2)

• The rake is now fastened in place (15.3)

Working without the leaf rake (fig. 16)

• Rotate the knob by 90 ° and slide it upwards 
(16.1)

• To fasten in place rotate the knob by 90 ° 
again (16.2)

• The rake is now disabled (16.3)

Cleaning flap (fig. 17-18)

If the device is no longer operating correctly due 
to clogging or blockages, open the cleaning flap 
as follows:
• Remove mains plug
• Loosen the screw (17.1) by turning counter-

clockwise.
• Open the cleaning flap (18.1) and fold up the 

cover (fig. 18).
• Carefully remove residue or blockages on the 

impeller.
• Check whether the impeller turns easily and is 

in fault-free condition

Important 
If the cleaning flap is not closed and correctly 
screwed down the device cannot be operated.

Cleaning and Storage
Make sure that all nuts, bolts and screws are 
tight and that the guards are fitted correctly.
All damaged and worn parts should be replaced 
in order to maintain the Vacuum-Blower in a 
safe working condition.
Never leave material in the Vacuum-Blower or 
the debris collection bag. This could be dangerous 
when starting the Vacuum-Blower.
After use the Vacuum-Blower should be thoroughly 
cleaned. 
Ensure that the Vacuum-Blower is switched 
off and disconnected from the mains supply. 
Remove and empty the debris collection bag. 
Ensure that the Vacuum / Blow selector lever 
operates smoothly and that it is not obstructed 
by debris. Brush any loose debris from around 
the fan and inside the suction/blower tube.
Do not use any type of cleaning solvent on the 
plastic parts of the Vacuum-Blower.

Power Cord Maintenance
If the supply cord needs replacing, the task must 
be carried out by the manufacturer, the manu-
facturer’s agent, or an authorised service centre 
in order to avoid a safety hazard.

Troubleshooting
Attention! Always remove the plug 
from the mains socket before starting 
any work on the machine.

• The machine won’t start: Check whether the 
switch is in the “ON” position; check that the 
residual current circuit breaker is not switched 
off and that no fuses have blown in its electric 
circuit. If the machine still won’t start have it in-
spected by an authorised customer service firm.

•  The machine won’t vacuum: Check whether 
the leaf collection bag is full. If it is, empty it; 
check whether the lever for the reversing flap is in 
the correct position, otherwise have the machine 
inspected by an authorised customer service firm.

• The machine won’t blow: Check whether the 
lever for the reversing flap is in the correct posi-
tion, otherwise have the machine inspected by 
an authorised customer service firm.

• The shredder wheel is blocked:  Check 
whether an object has been sucked in that is 
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too large; a piece of wood, cardboard or other 
object has become jammed between the impel-
ler and shredder chamber. If the shredder wheel 
remains blocked have the machine inspected by 
an authorised customer service firm.

• If the machine vibrates, please immediately 
stop using it. Have the machine inspected by 
an authorised customer service firm.

Waste disposal and environmental 
protection
If your device should become useless somewhere 
in the future or you do not need it any longer, 
do not dispose of the device together with your 
domestic refuse, but dispose of it in an environ-
mentally friendly manner. Please dispose of the 
device itself at an according collecting/recycling 
point. By doing so, plastic and metal parts can be 
separated and recycled. Information concerning 
the disposal of materials and devices are avail-
able from your local administration.

EC Declaration of Conformity
We, ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 
Münster/Altheim, declare under our sole 
responsibility that the product Electric Leaf 
Blower FLB 3000 A1, to which this declaration 
relates correspond to the relevant basic safety 
and health requirements of Directives 2006/42/
EC (Machinery Directive), 2004/108/EC (EMC-
Guideline), 2011/65/EU (RoHS directive) and 
2000/14/EC (Noise directive) incl. modifications. 
For the relevant implementation of the safety 
and health requirements mentioned in the Direc-
tives, the following standards and/or technical 
specification(s) have been respected:
EN 60335-1/A15:2011; IEC 60335-2-100:2002
EN 62233:2008, EN 55014-1/A2:2011
EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009
EN 61000-3-11:2000
The object of the declaration described above com-
plies with the regulations of the EU Parliament and 
Council Directive 2011/65/EU from 8 June 2011 to 
restrict the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment.

measured acoustic capacity level   101,6 dB(A) 
guaranteed acoustic capacity level 104,0 dB (A)
Conformity assessment method to annexe V / 
Directive 2000/14/EC

The year of manufacture is printed on the 
nameplate and can be additionally retrieved 
via the consecutive serial number.
Serial number: 3158200179719 - 3158200250625 

Münster, 11.08.2014  

Gerhard Knorr, Technical Management Ikra GmbH
Maintenance of technical documentation: Gerhard Knorr, 
Kärcherstraße  57, DE-64839 Münster

The sole responsibility for the creation of this Declaration of 
Conformity rests with the manufacturer.

Guarantee
Dear Customer,

This device comes with a 3 year warranty from the 
date of purchase. In the event of faults with this 
product you have legals rights with respect to the 
seller of the product. These rights are not affected 
by our guarantee which follows hereafter. 

Warranty conditions

The warranty period begins with the purchase 
date. Please keep the original sales receipt safely. 
This document is required as proof of purchase. 

If a material or manufacturing fault should occur 
with this product within three years of the date 
of purchase, we will either repair or replace the 
product at no charge to you, at our discretion. 
This guarantee implies that the defective device 
and the sales receipt (till slip) will be submitted 
to us within the three year period along with a 
brief written description of where the fault is and 
when it occurred. 

If the defect is covered by our guarantee then you 
will receive a repaired product or a new product 
back. There will no new guarantee period with the 
repair or replacement of the product.

Guarantee period and legal claims for defects

The guarantee period is not extended by the ex-
ecution of the guarantee. This also applies to re-
placed and repaired parts. Any damage or faults 
present at the time of purchase must be immedi-
ately reported as soon as the device is unpacked. 
After the guarantee period has expired any repairs 
required will be chargeable.



15

GB IE

Scope of the guarantee

The device has been carefully manufactured in 
accordance with strict quality guidelines and has 
been thoroughly examined prior to delivery. 

The guarantee applies to material and manufactur-
ing defects. This guarantee does not extend to prod-
uct parts that are subject to normal wear and tear 
and can therefore be considered as wearing parts 
or for damage to fragile parts such as switches, re-
chargeable batteries or parts made from glass. 

The guarantee is void if the product has been dam-
aged, has not been used properly or has not been 
properly maintained. For the product to be consid-
ered to have been used properly all of the instruc-
tions contained within the operating instructions 
must have been observed. Any applications or han-
dling that the operating instructions advise against or 
warn about must certainly be avoided.

The product is intended solely for private use and 
not for commercial use. The guarantee is void in 
the event of misuse or improper handling, the use 
of force and in the event of intervention by service 
centres that are not authorised by us.

Processing of warranty claims

In order to guarantee the rapid processing of your 
issue please adhere to the following instructions:
• Please have the sales receipt and the article 

number (e.g. IAN 12345) available as proof 
of purchase, for all enquiries.

• Please refer to the type plate, engraving, the 
cover page of your operating instructions (bot-
tom left) or the adhesive label on the rear or 
underside of your device, for the article number.

•  In the event of a functional fault or defect please 
contact the service department below by tele-
phone or email in the first instance. You will then 
receive further details on how to proceed with 
your complaint.

•  After consultation with our customer service person-
nel you can send a product reported as defective 
in to the service address provided free of charge 
along with the sales receipt (till slip) and the details 
of where the fault lies and when it occurred. 

In order to avoid acceptance problems and addi-
tional costs please ensure that you use only the ad-
dress provided to you or consult with your sales cen-
tre. Ensure that the shipping is not implemented 

“freight-collect” via bulk goods shipping, ex-
press shipping or using any other special cargo 
service. Please send in the device along with all ac-
cessory parts included in the sale and ensure that it is 
appropriately and securely packaged. 

Repair service
You can have repairs carried out, outside the 
guarantee, by our service department, subject 
to charge. They will be happy to prepare a cost 
estimate for you. We can only deal with devic-
es that have been sent in appropriately pack-
aged and shipped to us postage-paid. Atten-
tion: Please send you device cleaned and with 
details on the defect to our service department. 
Packages shipped “freight-collect” via bulk 
goods shipping, express shipping or using 
any other special cargo service will not be 
accepted. We will dispose of the defective de-
vice you send in free of charge.

Service centre

Service                                                                                       
phone:UK/Nothern Ireland: 0845 693 9277          
           Republic Of Ireland: 1890 8823 74             
email: enquiries@gardenhomepower.com
IAN 96872

Supplier
Please note that the following address is not a ser-
vice address. Please contact the aforementioned 
service centre in the first instance.

J&M Distribution Systems Ltd                                      
Unit E
Clayton Works Business Centre
Midland Road
Leeds, LS10 2RJ

Spare parts

Collection bag     Art.-No. 74200195
Shoulder harness    Art.-No. 74200191

GB

GB

IE

IE
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Warranty card FLB 3000 A1

Dear Customer,

the device has been carefully manufactured in accordance with strict quality guidelines and has 
been thoroughly examined prior to delivery. In the event of a functional fault or defect please contact 
the service department below by telephone or email in the first instance. You will then receive further de-
tails on how to proceed with your complaint. We are available by phone on the printed service hotline at:

phone: UK/Nothern Ireland: 0845 693 9277      E-mail: enquiries@gardenhomepower.com

           Republic Of Ireland: 1890 8823 74

For any warranty claim is valid - without thereby your statutory rights are restricted, the conditions correspon-
ding to point warranty terms in the manual.

Comments (failure):

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________

Location / Date:   _________________________        signature:  _________________________

Shipper:  (printed name)

Name

Street

Postcode/Location

Phone

IAN 96872

delivery address

J&M Distribution Systems Ltd                                      
Unit E
Clayton Works Business Centre
Midland Road

GB Leeds, LS10 2RJ
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Εισαγωγή	 
Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής. 
Με την αγορά αυτή έχετε αποκτήσει ένα προϊόν υψηλής 
ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπα-
στο μέρος αυτού του προϊόντος. Περιέχουν σημαντικές 
υποδείξεις σχετικά με την ασφάλεια, τη χρήση και την 
τελική διάθεση του προϊόντος. Πριν τη χρήση του προϊ-
όντος, εξοικειωθείτε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και 
ασφάλειας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως προ-
βλέπεται και μόνο για τα αναφερόμενα πεδία χρήσης. 
Σε περίπτωση μεταβίβασης του προϊόντος σε τρίτους 
παραδώστε μαζί και το σύνολο των εγγράφων της.

Κανονική χρησιμοποίηση σύμφωνα 
με τον προορισμό
Ï óυλλέκôçς φύλλùí χñçóιìïπïιåßôáι áπïκλåιóôι-
κÜ ìå ôïυς áκόλïυθïυς δύï ôñόπïυς:
1. Ως óυλλέκôçς φύλλùí χñçóιìåύåι óôçí áíáñ-

ñόφçóç îåñώí φύλλùí.
2. Ως φυóçôήñáς χñçóιìåύåι γιá ôç óυγκέíôñùóç 

îåñώí φύλλùí κáι ôçí áπïìÜκñυíóή ôïυς áπό 
óçìåßá ìå δύóκïλç πñόóβáóç (π. χ. κÜôù áπό ôá 
áυôïκßíçôá). Σôç λåιôïυñγßá áíáññόφçóçς åñγÜζå-
ôáι åπßóçς ùς ôåìáχιóôής, ìå áπïôέλåóìá ï όγκïς 
ôùí φύλλùí íá ìåιώíåôáι óôçí áíáλïγßá πåñ. 10:1 
ìέóá óôï óÜκï óυλλïγής κáι ôï óυλλåγόìåíï υλικό 
íá åßíáι ôáυôόχñïíá πñïåôïιìáóìέíï γιá íá γßíåι 
λßπáóìá. ΚÜθå åßδïς χñήóçς, ôï ïπïßï áπïκλßíåι 
áπό ôις ïδçγßåς ó’ áυôές ôις ïδçγßåς χñήóçς, ìπïñåß 
íá πñïκáλέóåι ζçìιές óôç ìçχáíή κáι íá óçìáßíåι 
åπßóçς óïβáñό κßíδυíï γιá ôï χåιñιóôή. 

Γιá ôç διáôήñçóç ôùí δικáιùìÜôùí ôçς åγγύçóçς 
κáι γιá ôçí áóφÜλåιá ôïυ πñïϊόíôïς πáñáκáλåßóθå 
íá ôçñåßôå ïπùóδήπïôå ôις διáôÜîåις áóφáλåßáς. 
ΒÜóåι ôïυ åßδïυς κáôáóκåυής ôïυ πñïϊόíôïς δåí 
ìπïñïύí íá áπïκλåιóôïύí áπόλυôá όλïι ïι κßíδυíïι.

Αντικείμενο	παράδοσης 
Ïνομασία των εîαρτημÜτων
1 Πåñßβλçìá κιíçôήñá 
2 Ρυθìιóôής óôñïφώí 
3 Διáκόπôçς ON/OFF
4 Ηλåκôñικό κáλώδιï ìå φις
5 Μïχλός áíáññïφçôήñáς/φυóçôήñáς
6 Τñïχïß ïδήγçóçς 
7 ΚÜôù óùλήíá  
8 Άíù óùλήíá 
9 ΣÜκïς óυλλïγής
10 Κáλώδιï áíáκïύφιóçς ôÜóçς    
11 Βιδωτή τάπα
12 Θυρίδα καθαρισμού
13 Πñόóθåôç χåιñïλáβή
14 Αïñôήñáς
15 ïδçγιώí λåιôïυñγßáς
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Αποσυσκευασία
Επειδή χρησιμοποιούμε μοντέρνες τεχνικές μαζικής 
παραγωγής, είναι απίθανο το προϊόν που προμηθευ-
τήκατε να είναι ελαττωματικό ή να λείπουν εξαρτήμα-
τα. Αν, ωστόσο, εντοπίσετε ένα σφάλμα ή διαπιστώ-
σετε ότι το προϊόν σας είναι ελλιπές, μη χρησιμοποιή-
σετε το προϊόν μέχρι να αντικατασταθούν τα εν λόγω 
εξαρτήματα ή να αποκατασταθούν τα σφάλματα που 
υπάρχουν. Η μη τήρηση αυτής της υπόδειξης μπορεί 
να έχει ως συνέπεια σοβαρούς τραυματισμούς.

ΤεχνικÜ χαρακτηριστικÜ 

Ηλεκτρικός	φυσητήρας-
απορροφητήρας	φύλλων	 FLB 3000 A1
Πåñιïχή ïíïìáóôική ôÜóçς 230-240 V~
Ïíïìáóôική óυχíόôçôá   50 Hz
Ïíïìáóôική ιóχύς  3000 W
ΑóφÜλåιá çλåκôñικïύ δικôύïυ (áδñáíής) 16 A
Πåñιóôñïφές          10000-16500 Σôñïφές/λåπôό
Μέγιστη ταχύτητα αέρα                           285 km/h
Μέγιστος όγκος αναρρόφησης          15 m³/λåπôό
Όγκïς ôïυ óÜκïυ   50λßôñá
ΒÜñïς χùñßς κáλώδιï   4,8 κιλÜ

   Κáôçγïñßá πñïóôáóßáς II/VDE 0700

Η A-υπïλïγιóìέíç óôÜθìç çχçôικής πßåóçς κáι 
óôÜθìçς çχçôικής ιóχύïς ôçς óυóκåυής ìåôñçìέ-
íç óύìφùíá ìå ôï DIN 45635 ôìήìá 1, πáñÜñ-
ôçìá D áíέñχåôáι:

Δείκτης Θορύβου 
LWA  104  dB(A) [K: 2,6 dB(A)]   2000/14/EG

Τιìή åκπïìπής LpA óôç θέóç åñγáóßáς: 
LpA  87,8 dB(A) [K: 3 dB(A)]   2000/14/EG

Κραδασμών   
< 2,5 m/s²  [K 1,5 m/s2]  EN ISO 20643:2008

Παρακαλώ να φορÜτε ωτοασπίδες !

Σôïιχåßá γιá ôçí åκπïìπή θïñύβïυ óύìφùíá 
ìå ôï íόìï πåñß áóφáλåßáς óυóκåυώí κáι πñï-
ϊόíôùí (GPSG)  κáι ôçí ïδçγßá πåñß ìçχáíώí 
ôçς ΕΚ: Η óôÜθìç çχçôικής πßåóçς óôï χώñï 
åñγáóßáς ìπïñåß íá υπåñβáßíåι ôá 80 dB (A). 
Σôçí πåñßπôùóç áυôή áπáιôïύíôáι πñïóôáôåυ-
ôικÜ ìέôñá έíáíôι θïñύβïυ γιá ôï χåιñιóôή (π. χ. 
ôïí åîïπλιóìό ìå ùôïáóπßδåς).

ÓÕÌÂÏËÁ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ
Σå áυôόí ôïí ïδçγό λåιôïυñγßáς πåñιγñÜφïíôáι 

óύìβïλá áóφáλåßáς όπùς åπßóçς διåθíή óύìβïλá 
κáι πικôïγñáφßåς, πïυ βñßóκïíôáι åπÜíù óôç  
óυóκåυή.  Πñιí  áπό ôç χñήóç  áυôής ôçς óυóκåυής 
πñέπåι íá διáβáóôïύí όλåς ïι υπïδåßîåις áóφáλåßáς. 
Σå πåñßπôùóç áíôικáíïíικής  χñήóçς áυôïύ ôïυ 
áπïññïφçôήñá-φυóçôήñá ìπïñïύí íá πñïκλçθïύí 
ôñáυìáôιóìïß áπό φùôιÜ, çλåκôñïπλçîßá ή κόøιìï 
κáθώς åπßóçς κáι υλικές ζçìιές. 

ÖõλÜσσετε καλÜ αõτόν τον οδηãό λειτοõρãίας !

Σύμβολα	στις	οδηγίες	χρήσης
Σύμβολο	κινδύνου	με	πληροφορίες	σχετι-
κά	με	την	πρόληψη	σωματικών	βλαβών	ή	
υλικών	ζημιών.
Σύμβολο εντολής (στη θέση του θαυμαστικού 
εξηγείται η εντολή) με στοιχεία για την πρό-
ληψη ζημιών.
Σύμβολο υπόδειξης με πληροφορίες για την 
καλύτερη μεταχείριση του προϊόντος.

Σύμβολα	πάνω	στο	προϊόν
ÓÕÌÂÏËÏ ΠÑÏÅÉÄÏΠÏÉÇÓÇÓ
Δåßχíåι κßíδυíï, υπïδåßîåις πñïåιδïπïßçóçς 
ή áιôßá γιá ιδιáßôåñç πñïóïχή. Μπïñåß íá 
χñçóιìïπïιçθåß ìáζß ìå Üλλá óύìβïλá ή 
πικôïγñáφßåς.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ!
Αφαιρείτε το φις ρευματοληψίας από την 
πρίζα πριν από εργασίες καθαρισμού ή 
συντήρησης!

×ÑÇÓÇ ΚÁÉ ÖÕËÁÎÇ
Μçí χñçóιìïπïιåßôå ôç óυóκåυή óå υγñές 
κáιñικές óυíθήκåς κáι φυλÜóóåôå πÜíôá 
óå έíá óôåγíό χώñï.

ÖÏÑÁΤÅ ÃÕÁËÉÁ ΠÑÏÓΤÁÓÉÁÓ ΚÁÉ 
ÙΤÏÁÓΠÉÄÅÓ 
ΠÑÏÅÉÄÏΠÏÉÇÓÇ: Εκôïîåυìέíá 
áíôικåßìåíá ìπïñïύí íá πñïκáλέóïυí 
βáñύ ôñáυìáôιóìό óôá ìÜôιá. Õπåñβïλικός 
θόñυβïς ìπïñåß íá ïδçγήóåι óå  áπώλåιá 
ôçς áκïής. ΚáôÜ ôç λåιôïυñγßá ôçς 
óυóκåυής áυôής φïñÜôå πñïóôáôåυôικÜ 
γυáλιÜ κáι ùôïáóπßδåς.

ΚÑÁΤÁΤÅ ÌÁΚÑÉÁ ÁËËÁ ÁΤÏÌÁ
ΠÑÏÅÉÄÏΠÏÉÇÓÇ: Πñïóέχåôå, ώóôå íá 
ìçí υπÜñχåι κáíέíá Üôïìï óå áπόóôáóç 
5 ìέôñùí γύñù áπό ôçí πåñιïχή åñγáóßáς. 
Αυôό ιóχύåι ιδιáßôåñá γιá πáιδιÜ κáι ζώá.

i
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ÄÉÁÂÁÓΤÅ ΤÏÍ ÏÄÇÃÏ ËÅÉΤÏÕÑÃÉÁÓ
ΕÜí δåí ôçñåßôå ôις υπïδåßîåις χåιñιóìïύ κáι 
ôá ìέôñá áóφáλåßáς πïυ áíáφέñïíôáι óôïí 
ïδçγό λåιôïυñγßá ìπïñïύí íá πñïκλçθïύí 
βáñιïß ôñáυìáôιóìïß. Πñιí áπό ôçí åκκßíçóç 
κáι ôç λåιôïυñγßá ôçς óυóκåυής διáβÜζåôå 
ôïí ïδçγό λåιôïυñγßáς.

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ	ΠΤΕΡΩΤΕΣ!
Μην εισάγετε εργαλείο μέσα σε ανοίγματα 
όταν είναι σε λειτουργία το προϊόν.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ	ΑΝΟΙΓΜΑ	ΕΙΣΟΔΟΥ
Μην εισάγετε χέρια και πόδια μέσα σε ανοίγ-
ματα όταν είναι σε λειτουργία το προϊόν.

ΠÑÏÓÏ×Ç ΠÑÏÓΤÁÓÉÁ ΠÅÑÉÂÁËËÏÍΤÏÓ! 
Αυôή ç óυóκåυή δåí åπιôñέπåôáι íá πåôá-
χôåß óôá ïικιáκÜ áπïññßììáôá. Τçí πáλιÜ 
óυóκåυή ôçí πáñáδßδåôå ìόíï óå έíá δç-
ìόóιï κέíôñï πåñιóυλλïγής áπïññιììÜôùí.

ΓΕΝΙΚΕΣ	ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το μηχάνημα, 
πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά, να κατανοή-
σετε και να τηρήσετε αυτές τις οδηγίες. Πρέπει 
να διασφαλίζετε τη δική σας ασφάλεια αλλά και 
την ασφάλεια των άλλων και να φροντίζετε το 
μηχάνημά σας, ώστε να επιτύχετε μεγάλη διάρ-
κεια ζωής της συσκευής χωρίς βλάβες.

Εκπαίδευση	
• Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε 

με τα στοιχεία χειρισμού και την προβλεπόμενη 
χρήση της συσκευής.

• Ποτέ μην αφήσετε να χρησιμοποιηθεί αυτή η συ-
σκευή από παιδιά.

• Οι συσκευές αυτές δεν προορίζονται για χρήση 
από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και/ή έλλειψη γνώ-
σης ή από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αι-
σθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, εκτός αν τα 
άτομα αυτά επιβλέπονται ή λαμβάνουν οδηγίες για 
τον εκάστοτε χειρισμό των συσκευών από άτομο 
που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

• Νέοι κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται να χειρί-
ζονται τη συσκευή.

• Ποτέ μην επιτρέψετε τη χρήση της συσκευής 
από άτομα τα οποία δεν είναι εξοικειωμένα με τις 
παρούσες οδηγίες. Η ηλικία του χειριστή μπορεί 
να εμπίπτει σε τοπικούς κανονισμούς.

• Σε καμία περίπτωση μη θέσετε σε λειτουργία τη 

συσκευή όταν κοντά της υπάρχουν άτομα - ιδίως 
παιδιά - ή κατοικίδια ζώα.

• Ο χειριστής ή χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυ-
χήματα ή κινδύνους άλλων ατόμων ή της περι-
ουσίας τους.

Προετοιμασία
• Κατά το χειρισμό της συσκευής να φοράτε πάντα 

σταθερά παπούτσια και μακριά παντελόνια.
• Ποτέ μη φοράτε είδη όπως κοσμήματα, επειδή 

αυτά μπορεί να αναρροφηθούν μέσα στην είσο-
δο αέρα. Αν έχετε μακριά μαλλιά, κρατάτε τα μα-
κριά από τις εισόδους αέρα.

• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να φοράτε γυα-
λιά προστασίας.

• Για προστασία από τη σκόνη, συνιστάται να φο-
ράτε μάσκα προσώπου.

• Πριν τη χρήση, ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας 
και το καλώδιο επέκτασης για ζημιές και ενδείξεις 
γήρανσης. Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν 
το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά ή φθορά.

• Ποτέ μη θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή αν 
υπάρχει πρόβλημα στα καλύμματα ή τις προστα-
τευτικές διατάξεις ή χωρίς τις διαθέσιμες διατάξεις 
ασφαλείας, όπως π.χ. χωρίς τοποθετημένο σάκο 
συλλογής.

• Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο επέκτασης που 
είναι ανθεκτικό στις επιδράσεις του περιβάλλο-
ντος, με πρίζα και βύσμα που πληρούν το πρό-
τυπο IEC 60320-2-3.

Λειτουργία
• Πάντα να οδηγείτε το καλώδιο μακριά από τη συ-

σκευή προς τα πίσω.
• Αν ένα καλώδιο υποστεί ζημιά κατά τη λειτουργία, 

αποσυνδέστε άμεσα το καλώδιο τροφοδοσίας 
από το δίκτυο ρεύματος. ΜΗΝ ΑΓΓΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑ-
ΛΩΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ.

• Αν το καλώδιο σύνδεσης έχει υποστεί ζημιά, αυτό 
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, 
συνεργείο συντήρησης εξουσιοδοτημένο από τον 
κατασκευαστή ή από άτομα με παρόμοια εξουσι-
οδότηση, για την αποτροπή ενδεχόμενων κινδύ-
νων. Αν χρησιμοποιηθεί καλώδιο επέκτασης, αυτό 
δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερων διαστάσεων 
από H05VV-F (2 x 1,0 mm2).

• Μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο.
• Αποσυνδέετε τη συσκευή από το δίκτυο ρεύμα-

τος,
-  όταν αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη,
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-  πριν την αφαίρεση ενδεχόμενων αποφράξεων,
-  πριν από έλεγχο, καθαρισμό ή εργασίες στη 

συσκευή,
- αν η συσκευή παρουσιάσει ασυνήθιστους 

κραδασμούς.
• Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με φως ημέ-

ρας ή υπό επαρκώς καλό τεχνητό φωτισμό.
• Μη σκύβετε υπερβολικά προς τα εμπρός και να 

διατηρείτε πάντοτε την ισορροπία σας.
• Προσέχετε πάντα να έχετε ασφαλή στάση σώμα-

τος σε έδαφος με κλίση.
• Πάντοτε να βαδίζετε, ποτέ μην τρέχετε.
• Να διατηρείτε όλες τις εισόδους αέρα ψύξης 

απαλλαγμένες από ξένα σώματα.
• Ποτέ μη φυσάτε τα υπολείμματα προς την κατεύ-

θυνση παρευρισκομένων ατόμων.
• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο 

στη διάρκεια εύλογων ωρών της ημέρας - δη-
λαδή ποτέ νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ - αν 
υπάρχει η πιθανότητα να ενοχληθούν κάποιοι 
από τη λειτουργία της.

• Συνιστάται να χαλαρώνετε πρώτα τα υπολείμματα 
με άγκιστρο και βούρτσα και μόνο τότε να αρχίζετε 
το φύσημα ή την αναρρόφηση.

• Συνιστάται να υγραίνετε ελαφρά τις επιφάνειες που 
έχουν πολύ σκόνη ή να χρησιμοποιείτε ψεκαστήρα.

• Συνιστάται να εργάζεστε με το πλήρες μήκος 
του σωλήνα φυσήματος, ώστε το ρεύμα αέρα να 
μπορεί να δρα κοντά στο έδαφος.

Συντήρηση	και	αποθήκευση
• Προσέχετε όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και οι 

βίδες να είναι σωστά σφιγμένα, ώστε η συσκευή 
να βρίσκεται πάντα σε ασφαλή κατάσταση.

• Ελέγχετε συχνά το σάκο συλλογής για φθορά ή ζη-
μιές.

• Να αντικαθιστάτε τα μέρη που έχουν υποστεί 
φθορά ή ζημιά.

• Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και 
γνήσια αξεσουάρ.

• Να αποθηκεύετε τη συσκευή μόνο σε ξηρούς 
χώρους.

ΑΣΦΑΛΗΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Εξοικειωθείτε με το ηλεκτρικό σας εργαλείο. 
Πρέπει να έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις 
οδηγίες χρήσης και όλα τα αυτοκόλλητα που 
είναι τοποθετημένα πάνω στο ηλεκτρικό σας 
εργαλείο. Εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες 
εφαρμογής και τα όρια λειτουργίας καθώς και 

με τις ενδεχόμενες πηγές κινδύνου αυτού του 
ηλεκτρικού εργαλείου.

Περιοχή	εργασίας
Οι ατακτοποίητες επιφάνειες εργασίας και περιοχές 
εργασίας εγκυμονούν κινδύνους ατυχημάτων. Επο-
μένως οι πάγκοι εργασίας πρέπει να διατηρούνται σε 
τάξη. Τα δάπεδα θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά 
και απαλλαγμένα από απορρίμματα. Ιδιαίτερη προ-
σοχή απαιτείται σε σημεία όπου το δάπεδο είναι ολι-
σθηρό λόγω πριονιδιού ή κεριού για παρκέτα.
Περιβάλλον	εργασίας	
Ποτέ μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά σας εργαλεία σε 
βροχή και μην τα χρησιμοποιείτε σε υγρά ή βρεγμέ-
να μέρη. Να φροντίζετε πάντα για καλό φωτισμό της 
περιοχής εργασίας. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά 
εργαλεία σε περιοχές στις οποίες υπάρχει κίνδυνος 
εκρήξεων ή πυρκαγιάς λόγω καύσιμων υλικών, εύ-
φλεκτων υγρών, χρωμάτων, βερνικιών, βενζίνης κλπ. 
Τα καύσιμα αέρια και η σκόνη είναι από τη φύση τους 
εκρηκτικά υλικά. Συνιστάται να ζητήσετε προληπτικά 
τη συμβουλή ειδικού σχετικά με την προμήθεια και το 
χειρισμό κατάλληλου πυροσβεστήρα.
Προστασία	από	ηλεκτροπληξία
Αποφεύγετε επαφή του σώματος με γειωμένες επι-
φάνειες (π.χ. σωλήνες, σώματα θέρμανσης, κουζί-
νες και ψυγεία).
Κρατάτε μακριά τα παιδιά και τα οικιακά ζώα 
Θα πρέπει να κρατάτε τα παιδιά και τα οικιακά ζώα 
μακριά από την περιοχή εργασίας. Να φροντίζετε 
ώστε τα παιδιά να μην επεμβαίνουν σε μηχανή-
ματα και να μην αγγίζουν τα καλώδια επέκτασης. 
Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να βρίσκονται σε 
μέρη που δεν φθάνουν τα παιδιά και όταν δεν χρη-
σιμοποιούνται να φυλάσσονται κατά προτίμηση σε 
ασφαλές ντουλάπι φύλαξης ή δωμάτιο.
Μην	υπερφορτώνετε	το	ηλεκτρικό	εργαλείο	
Το ηλεκτρικό εργαλείο λειτουργεί καλύτερα και με 
περισσότερη ασφάλεια και είναι πιο ωφέλιμο για 
σας, όταν λειτουργεί μέσα στα όρια λειτουργίας για 
τα οποία έχει σχεδιαστεί.
Να	χρησιμοποιείτε	το	σωστό	εργαλείο	
Να επιλέγετε το εργαλείο που είναι το σωστό για την 
προς εκτέλεση εργασία. Μη χρησιμοποιείτε τα εργα-
λεία για εργασίες για τις οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί. 
Μην υπερφορτώνετε κανένα εργαλείο με εργασίες για 
τις οποίες απαιτούνται εργαλεία υψηλής ισχύος. Χρη-
σιμοποιείτε τα εργαλεία μόνο για τις προβλεπόμενες 
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χρήσεις τους. Παράδειγμα: Μη χρησιμοποιείτε δισκο-
πρίονα για κοπή κλαδιών δένδρων ή κούτσουρων.

Ατομική	ασφάλεια
Ρουχισμός
Ποτέ μη φοράτε φαρδιά ρούχα ούτε κοσμήματα, επειδή 
αυτά μπορεί να πιαστούν σε κινητά μέρη της μηχανής.
Μαλλιά
Τα μακριά μαλλιά πρέπει να δένονται πίσω και να 
καλύπτονται από προστατευτικό σκούφο.

Προστασία	ματιών
Η χρήση προστατευτικών γυαλιών είναι υποχρεωτική 
(τα κανονικά γυαλιά δεν επαρκούν για την προστασία 
των ματιών). Τα γυαλιά διόρθωσης της όρασης δεν δι-
αθέτουν κρύσταλλα ασφαλείας.

Προστασία	της	ακοής
Σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης συνιστάται η 
χρήση προστασίας της ακοής.
Υποδήματα
Αν υπάρχει πιθανότητα να πέσουν βαριά αντικείμενα 
πάνω στα πόδια σας ή αν υπάρχει κίνδυνος γλιστρήμα-
τος σε υγρά ή ολισθηρά δάπεδα ή εδάφη, θα πρέπει να 
φοράτε κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα.
Προστασία	του	κεφαλιού
Όταν υπάρχει πιθανότητα να πέσουν αντικείμενα 
στο κεφάλι σας ή υπάρχει κίνδυνος να τρυπήσετε το 
κεφάλι σας σε προεξέχοντα ή χαμηλά εμπόδια, θα 
πρέπει να φοράτε προστατευτικό κράνος.
Προστασία	της	αναπνοής
Όταν κατά τη λειτουργία του μηχανήματος παράγε-
ται σκόνη, πρέπει να φοράτε μάσκα προστασίας της 
αναπνοής. Κατά την επεξεργασία σκυροδέματος ή 
πλακών με χημικές ίνες και ιδιαιτέρως πλακών από 
MDF (ινόπλακες μεσαίας πυκνότητας) μπορεί η ρητί-
νη που περιέχεται στα υλικά αυτά να θέσει σε κίνδυνο 
την υγεία σας. Να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένη μάσκα 
προσώπου με αντικαθιστούμενο φίλτρο.
Μην	υπερφορτώνετε	μηχανικά	το	καλώδιο	ρεύματος
Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο για να αφαιρέσετε το 
φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα. Ποτέ μη 
μεταφέρετε το ηλεκτρικό σας εργαλείο από το καλώ-
διο ρεύματός του. Να κρατάτε το καλώδιο ρεύματος 
μακριά από θερμότητα, λάδια, διαλύτες και αιχμηρές 
ακμές. Σε περίπτωση που υποστεί ζημιά το καλώδιο 
ρεύματος, αναθέστε την αντικατάστασή του σε εξου-

σιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης πελατών.
Μη	σκύβετε	υπερβολικά	προς	τα	εμπρός
Μη σκύβετε υπερβολικά προς τα εμπρός, να χρη-
σιμοποιείτε ασφαλή στάση σώματος και να διατη-
ρείτε πάντοτε την ισορροπία σας.

Προσεκτική	μεταχείριση	των	εργαλείων
Να διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία τροχισμένα και 
καθαρά. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνετε καλύτερα 
αποτελέσματα και μεγαλύτερη ασφάλεια.
Να τηρείτε τις οδηγίες για λίπανση και αντικατάστα-
ση των αξεσουάρ.
Να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος του εργαλεί-
ου. Σε περίπτωση που έχει υποστεί ζημιά, αναθέστε την 
αντικατάστασή του σε εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπη-
ρέτησης πελατών.
Ελέγχετε τακτικά τα καλώδια επέκτασης. Αντικαταστή-
στε τα αν έχουν υποστεί ζημιά.
Διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες 
από λάδια και γράσα.
Να προσέχετε να παραμένουν πάντα καθαρά και 
απαλλαγμένα από σκόνη τα ανοίγματα αερισμού. 
Αν υπάρξει απόφραξη των ανοιγμάτων αερισμού, 
μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και ζημιά στον 
ηλεκτροκινητήρα.
Αποσύνδεση	ηλεκτρικών	εργαλείων	από	το	δί-
κτυο	ρεύματος
Προσέχετε τα εργαλεία να αποσυνδέονται από το 
δίκτυο ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιούνται, πριν 
από εργασίες συντήρησης ή λίπανσης, πριν από 
την πραγματοποίηση ρυθμίσεων ή πριν την αντικα-
τάσταση αξεσουάρ όπως π.χ. μαχαιριού, τρυπανιών 
και λεπίδων.
Απομάκρυνση	κλειδιών	ρύθμισης
Να έχετε τη συνήθεια να ελέγχετε πάντα πριν θέσετε 
σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο, ότι δεν παραμέ-
νει πάνω του κανένα κλειδί ρύθμισης.
Αποφυγή	αθέλητης	έναρξης	λειτουργίας
Να βεβαιώνεστε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση απε-
νεργοποίησης (OFF), πριν συνδέσετε το ηλεκτρικό 
εργαλείο στο δίκτυο ρεύματος.
Καλώδια	επέκτασης	και	μπαλαντέζες
Η λειτουργία της συσκευής θα πρέπει να γίνεται 
μέσω ενός διακόπτη προστασίας από διαρροή ρεύ-
ματος (διακόπτη FI) με ρεύμα ενεργοποίησης το 
πολύ 30 mA.
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ μπαλαντέζες ή καλώδια 
επέκτασης με δύο μόνο αγωγούς για τη λειτουργία 
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ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (ON/OFF) του 
ηλεκτρικού εργαλείου δεν λειτουργεί με ασφάλεια.

Προειδοποίηση!	Μην επιφέρετε κανενός είδους 
τροποποίηση στο ηλεκτρικό εργαλείο. Η χρήση 
πρόσθετων εξαρτημάτων και αξεσουάρ άλλων 
από αυτά που συνιστούνται στις παρούσες οδη-
γίες χρήσης θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές 
στο ηλεκτρικό εργαλείο και κίνδυνο τραυματισμού 
για το χειριστή του.

Αναθέτετε την επισκευή του ηλεκτρικού σας εργαλεί-
ου σε εξειδικευμένο τεχνικό.
Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο πληροί τα εθνικά και δι-
εθνή πρότυπα και κανονισμούς ασφαλείας. Οι επι-
σκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδι-
κευμένους τεχνικούς με τη χρήση γνήσιων ανταλλα-
κτικών. Διαφορετικά μπορεί να υπάρξουν σημαντικοί 
κίνδυνοι για το χρήστη.

ΕΙΔΙΚΕΣ	 ΟΔΗΓΙΕΣ	 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	 ΑΠΟΡΡΟΦΗ-
ΤΗΡΑΣ	ΚΗΠΟΥ	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προειδοποίηση	κατά	της	χρήσης	από	παιδιά!

Ποτέ μην επιτρέψετε τη χρήση του απορροφητή-
ρα κήπου από παιδιά ή από άτομα που δεν έχουν 
διαβάσει και κατανοήσει τις παρούσες οδηγίες. 
Μη χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα κήπου για 
άλλους σκοπούς από αυτούς που περιγράφονται 
στις παρούσες οδηγίες.
Διαβάστε τις προειδοποιητικές ετικέτες που υπάρ-
χουν πάνω στο μηχάνημα και να αντικαθιστάτε όσες 
έχουν υποστεί ζημιά ή δεν μπορούν να διαβαστούν.
Διαβάστε προσεκτικά και πλήρως τις παρούσες 
οδηγίες. Εξοικειωθείτε με τον τρόπο λειτουργίας 
των στοιχείων χειρισμού καθώς και με τη σωστή 
και ασφαλή χρήση του μηχανήματος.
Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για όλα τα ατυχήματα 
τα οποία υφίστανται άλλα άτομα ή η περιουσία τους.
Προετοιμασία
Να φοράτε πάντα κατάλληλο ρουχισμό, γάντια και στα-
θερά υποδήματα. Συνιστάται η χρήση εγκεκριμένων 
προστατευτικών γυαλιών.
Πριν από κάθε χρήση του απορροφητήρα κήπου 
να βεβαιώνεστε με οπτικό έλεγχο ότι κανένα μέρος 
της συσκευής δεν έχει υποστεί φθορά ή ζημιά. Να 
αντικαθιστάτε τα μέρη που έχουν υποστεί φθορά ή 
ζημιά. Να ελέγχετε πάντα τη μόνωση του καλωδί-
ου ρεύματος και όλων των τυχόν χρησιμοποιούμε-
νων καλωδίων επέκτασης για κοψίματα και σημεία 
φθοράς καθώς και για την κατάσταση των φις. Όλα 

ηλεκτρικών εργαλείων που διαθέτουν αγωγό γείω-
σης. Να χρησιμοποιείτε πάντα καλώδιο επέκτασης ή 
μπαλαντέζα με καλώδιο τριών αγωγών, του οποίου ο 
αγωγός γείωσης έχει γειωθεί.
Όταν το ηλεκτρικό εργαλείο πρόκειται να χρησιμοποιη-
θεί σε υπαίθριο χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια 
επέκτασης τα οποία έχουν σχεδιαστεί για εξωτερική 
χρήση και είναι επισημασμένα αντίστοιχα.
Πάντα να ξετυλίγετε πλήρως τα τυλιγμένα καλώδια 
επέκτασης.
Τα καλώδια επέκτασης πρέπει να έχουν διατομή 
αγωγών τουλάχιστον 1,5 mm2.
Ένα καλώδιο επέκτασης που έχει υποστεί ζημιά, δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αλλά πρέπει να αντι-
κατασταθεί.
Προστατεύετε το καλώδιο επέκτασης που χρησι-
μοποιείτε από αντικείμενα με αιχμηρές ακμές, από 
υψηλή θερμότητα καθώς και από υγρά ή βρεγμένα 
μέρη.
Παραμένετε	σε	επαγρύπνηση
Να προχωράτε με προσοχή, να χρησιμοποιείτε την 
κοινή λογική και να μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό 
εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι, όταν λαμβάνετε 
φαρμακευτική αγωγή που σας προκαλεί υπνηλία, ή 
όταν έχετε καταναλώσει οινόπνευμα ή τοξικές ουσίες.
Έλεγχος	εξαρτημάτων	που	έχουν	υποστεί	ζημιά
Τα ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχονται προ-
σεκτικά πριν από κάθε χρήση, για να διαπιστώνεται αν 
λειτουργούν κανονικά και σύμφωνα με την προβλεπό-
μενη χρήση τους.
Ελέγχετε τα κινητά μέρη για σωστό προσανατολισμό και 
να βεβαιώνεστε για την ευκολία κίνησής τους. Να ελέγ-
χετε τα εργαλεία για μέρη που έχουν υποστεί ζημιά ή 
λείπουν και αν χρειαστεί αναθέστε την αντικατάσταση ή 
επισκευή αυτών των μερών σε εξουσιοδοτημένο κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών. Όταν πρέπει να συναρμολογη-
θεί το ηλεκτρικό εργαλείο, να φροντίζετε για τη σταθερή 
στερέωσή του πάνω σε κατάλληλο πάγκο εργασίας. Να 
ελέγχετε όλα τα άλλα δεδομένα που μπορεί να επηρεά-
σουν τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου.
Σε περίπτωση που έχουν υποστεί ζημιά προστατευτι-
κά καλύμματα ή άλλα μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου, 
θα πρέπει αυτά να αντικατασταθούν ή να επισκευα-
στούν από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών, εφόσον στις παρούσες οδηγίες χρήσης δεν 
αναφέρεται τίποτε άλλο.
Κάθε διακόπτης που δεν λειτουργεί άψογα πρέπει 
να αντικαθίσταται από εξουσιοδοτημένο κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών. 
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν ο διακόπτης 
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τα καλώδια που παρουσιάζουν κοψίματα ή σημεία 
φθοράς καθώς και όλα τα φις και οι πρίζες που 
έχουν υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίστανται 
πριν από τη χρήση του απορροφητήρα κήπου.
Πριν από κάθε ενεργοποίηση του απορροφητήρα 
κήπου να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχουν σε αυτόν 
ελαττώματα ή ελλείψεις. Κάτι τέτοιο θα αποτελού-
σε κίνδυνο.
Να βεβαιώνεστε πάντα για την άψογη λειτουργία του 
διακόπτη προστασίας από ρεύμα διαρροής (διακό-
πτη FI).
Να χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά που συνι-
στώνται για αυτό το προϊόν.
Να διενεργείτε όλες τις επισκευές ή ρυθμίσεις με 
την απαιτούμενη προσοχή.
Από έναν απορροφητήρα κήπου που έχει υποστεί 
τροποποίηση ή δεν είναι πλήρης, προκύπτουν 
κίνδυνοι, επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε 
μια τέτοια συσκευή.

Χρήση	του	απορροφητήρα	κήπου
Ελέγχετε πάντα την προβλεπόμενη περιοχή εργα-
σίας για σύρματα ή άλλα απορρίμματα που θα μπο-
ρούσαν να προκαλέσουν ζημιά στον απορροφητήρα 
κήπου και τραυματισμό στο χειριστή.
Μην αφήνετε ποτέ τον απορροφητήρα κήπου να 
αναρροφήσει σκληρά αντικείμενα όπως π.χ. πέ-
τρες, μπουκάλια, κουτιά ή μεταλλικά εξαρτήματα. 
Αυτά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο μηχάνη-
μα και να τραυματίσουν το χρήστη αλλά και παρευ-
ρισκόμενα άτομα.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν βρίσκονται 
κοντά του άλλα άτομα - και ιδιαιτέρως παιδιά - ή ζώα.
Ποτέ μην επιτρέψετε το χειρισμό αυτού του μηχα-
νήματος από άτομο το οποίο δεν είναι εξοικειωμέ-
νο με τις παρούσες οδηγίες.
Αν είναι εφικτό μη χρησιμοποιείτε τον απορροφητή-
ρα κήπου σε συνθήκες υγρασίας.
Να χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα κήπου μό-
νον όταν γνωρίζετε ακριβώς πώς να τον σταματή-
σετε γρήγορα σε περίπτωση ανάγκης.
Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα 
κήπου όταν μία ή περισσότερες προστατευτικές 
διατάξεις έχουν υποστεί ζημιά, έχουν τοποθετηθεί 
λανθασμένα ή λείπουν.
Να φροντίζετε να έχετε λάβει μια σταθερή και 
ασφαλή στάση εργασίας πριν χρησιμοποιήσετε 
τον απορροφητήρα κήπου.
Πριν θέσετε σε λειτουργία τον απορροφητήρα κή-
που, να βεβαιώνεστε ότι όλες οι βίδες και τα παξι-
μάδια είναι καλά σφιγμένα.

Να χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα κήπου μόνο 
σε ξηρό περιβάλλον, ποτέ στην ύπαιθρο όταν βρέχει.
Μη χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα κήπου 
όταν μία από τις διατάξεις ασφαλείας του έχει υπο-
στεί ζημιά ή όταν λείπει ένα προστατευτικό κάλυμμα.
Ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προ-
σοχή. Για την αποτροπή κινδύνων τραυματισμού, θα 
πρέπει να πραγματοποιείται μόνον αφού ο απορρο-
φητήρας κήπου έχει απενεργοποιηθεί και επιπλέον 
αποσυνδεθεί από το δίκτυο ρεύματος.
Ελέγχετε το καλώδιο ρεύματος και όλα τα τυχόν 
χρησιμοποιούμενα καλώδια επέκτασης για ζημιές 
και να τυλίγετε το καλώδιο πάντα με ωραίο τρόπο 
και χωρίς τσακίσματα.
Να τραβάτε το φις από την πρίζα,

πριν αφήσετε για ένα διάστημα χωρίς επίβλε-
ψη τον απορροφητήρα κήπου,
πριν καθαρίσετε τυχόν αποφράξεις,
πριν ελέγξετε, καθαρίσετε ή πραγματοποιήσε-
τε οποιεσδήποτε εργασίες στη συσκευή.

Αν κατά λάθος εισέλθει στον απορροφητήρα κή-
που ένα ξένο σώμα ή άλλο είδος απορρίμματος, 
σταματήστε άμεσα τη λειτουργία της συσκευής και 
χρησιμοποιήστε την πάλι μόνο εφόσον έχει ελεγ-
χθεί και είστε βέβαιοι ότι ο απορροφητήρας κήπου 
ως σύνολο βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση από 
λειτουργική άποψη.
Αν ο απορροφητήρας κήπου παράγει ασυνήθιστους 
θορύβους ή παρουσιάσει ασυνήθιστους κραδα-
σμούς, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ αμέσως τη λειτουργία της συ-
σκευής, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και αναζη-
τήστε το αίτιο. Από τους υπερβολικούς κραδασμούς 
μπορεί να υποστεί ζημιά ο απορροφητήρας κήπου 
και να τραυματιστεί ο χειριστής.

Προετοιμασία	 του	 απορροφητήρα	
κήπου	πριν	τη	χρήση

Προειδοποίηση!
Ο απορροφητήρας κήπου επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθεί ή να τεθεί σε λειτουργία μό-
νον αφού έχει συναρμολογηθεί πλήρως.

Συναρμολόγηση
Σωλήνας	αναρρόφησης	φυσήματος									
(εικ. 2 και 3)
• Πιέστε το πλήκτρο (2.1) και μετακινήστε το σωλήνα 

φυσήματος (2.2). 
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Μπορείτε να ρυθμίσετε το σωλήνα φυσήματος 
σε περιοχή 300 mm (κάθε ασφάλιση αντιστοιχεί 
σε 50 mm) με τρόπο ώστε να ταιριάζει στη σω-
ματική σας διάπλαση.

Τοποθέτηση	του	σάκου	συλλογής	(εικ. 4 και 5)
Πριν την τοποθέτηση του σάκου συλλογής 
βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιλογής αναρρό-
φησης/ φυσήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
εύκολα και δεν μπλοκάρεται από υπολείμματα 
προηγούμενης χρήσης. 

• Περιστρέψτε το πλαίσιο (4.1) στη σωστή θέση του 
περιβλήματος και προσέξτε να ασφαλίσει η ασφάλι-
ση (4.2) μέσα στην είσοδο (4.3)

Αφαίρεση	του	σάκου	συλλογής 
• Πατήστε την ασφάλιση (5.1), για να την απασφαλί-

σετε. Μετά την απασφάλιση, πρέπει ο χρήστης να 
σηκώσει μόνος του το βάρος του σάκου συλλογής.

Προσοχή:	 Πρώτα απενεργοποιήστε τη λει-
τουργία αναρρόφησης με το μοχλό επιλογής 
και τραβήξτε το φις από την πρίζα.

Συναρμολόγηση	του	ιμάντα	ώμου (εικ. 6)
Ο απορροφητήρας κήπου είναι εξοπλισμένος 
με έναν ιμάντα ώμου (6.1), ο οποίος βρίσκεται 
στο πάνω άκρο του απορροφητήρα κήπου, βλ. 
(6.2). Ο ιμάντας ώμου έχει σκοπό να μειώνει 
τα συμπτώματα κούρασης και να κάνει πιο 
άνετη τη χρήση του απορροφητήρα κήπου. 
Ποτέ μη φοράτε τον ιμάντα διαγώνια πάνω 
από τον ώμο και το στήθος, αλλά μόνο πάνω 
σε έναν ώμο, ώστε σε περίπτωση κινδύνου να 
μπορείτε να απομακρύνετε γρήγορα το προϊόν 
από το σώμα σας.

Πριν	την	έναρξη	λειτουργίας	(εικ. 7)
• Βγάλτε τη λαβή από το περίβλημα. 
• Αποτελούν πλέον το ανάγλυφο του καλωδίου σύν-

δεσης, μια θηλιά στο άκρο του καλωδίου επέκτασης 
και να τρέξει μέσα από το άνοιγμα του σφιγκτήρα 
(7.1) και τοποθετήστε το πάνω από το άγκιστρο.

Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια παροχή ηλε-
κτρικού ρεύματος, το οποίο προστατεύεται από 
ρεύματα διαρροής (RCD) με ρεύμα που δεν 
υπερβαίνει τα 30 mA.

Θέση	σε	λειτουργία
Αυτός ο απορροφητήρας κήπου επιτρέπεται να 
λειτουργήσει μόνο σε δίκτυα ρεύματος με μέγιστη 
αποδεκτή ένταση ρεύματος μεγαλύτερη ή ίση με 

100 A ανά φάση με ονομαστική τάση 230 V.

Εκκίνηση	του	απορροφητήρα	κήπου (εικ. 
8, 9 και 10)
Πριν θέσετε σε λειτουργία τον απορροφητήρα κή-
που, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά ο 
σωλήνας αναρρόφησης/ φυσήματος.

Προειδοποίηση!	
Πριν την επιλογή της λειτουργίας αναρρόφησης 
ή φυσήματος να βεβαιώνεστε πάντα ότι ο μο-
χλός επιλογής αναρρόφησης/ φυσήματος μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και δεν μπλοκά-
ρεται από υπολείμματα προηγούμενης χρήσης. 

• Με το μοχλό επιλογής (8.1) στο πλάι του απορ-
ροφητήρα κήπου επιλέξτε τη λειτουργία αναρρό-
φησης ή τη λειτουργία φυσήματος και πατήστε το 
διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (On/ 
Off) (9.1) για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο. 

• Αν χρειάζεστε μεγαλύτερη ισχύ, περιστρέψτε το 
ρυθμιστή αριθμού στροφών (10.1) από το „1“ 
ως το „Max.“.

Τερματισμός	λειτουργίας	του	απορροφητή-
ρα	κήπου (εικ. 11)
• Για την απενεργοποίηση του απορροφητήρα κή-

που πρέπει απλά να αφήσετε ελεύθερο το διακό-
πτη (11.1).

Χρήση	του	απορροφητήρα	κήπου
Μην επιχειρήσετε να συλλέξετε υγρά υπολείμματα. 
Αφήνετε τα υγρά φύλλα πρώτα να στεγνώσουν, 
πριν χρησιμοποιήσετε σε αυτά τον απορροφη-
τήρα κήπου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον 
απορροφητήρα κήπου και για να απομακρύνετε 
με φύσημα ακαθαρσίες από εσωτερικές αυλές, 
δρόμους, εισόδους, γκαζόν, θάμνους και φράκτες. 
Επιπλέον, μπορείτε με τον απορροφητήρα κήπου 
να αναρροφήσετε φύλλα, χαρτιά, μικρά κλαδάκια 
και πριονίδια. Όταν χρησιμοποιείτε τον απορροφη-
τήρα κήπου σε λειτουργία αναρρόφησης, τα υπο-
λείμματα αναρροφούνται μέσω του σωλήνα αναρ-
ρόφησης και καταλήγουν στο σάκο συλλογής. Με 
το πέρασμα από το φυσητήρα αναρρόφησης, τα 
υπολείμματα τεμαχίζονται εν μέρει. Τα τεμαχισμένα 
οργανικά υπολείμματα μπορούν ιδανικά να χρη-
σιμοποιηθούν ως οργανικό λίπασμα για τα φυτά.

Προειδοποίηση! Σκληρά αντικείμενα, όπως 
πέτρες, μεταλλικά κουτιά, γυαλί κλπ., προ-
καλούν ζημιά στο φυσητήρα αναρρόφησης. 

i

i



26

GR CY

Σημαντικό! 
Μη χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα κή-
που για αναρρόφηση νερού ή πολύ υγρών 
ακαθαρσιών.
Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το φυσητήρα 
αναρρόφησης χωρίς να έχετε τοποθετήσει 
το σάκο συλλογής.

Λειτουργία	φυσήματος
Πριν την έναρξη ελέγξτε την περιοχή εργασίας. Αφαι-
ρέστε όλα τα αντικείμενα ή υπολείμματα τα οποία μπο-
ρούν να εκτοξευτούν μακριά ή να συμπιεστούν από τον 
απορροφητήρα κήπου ή να πιαστούν μέσα σε αυτόν.
Επιλέξτε τη λειτουργία φυσήματος από το μοχλό επι-
λογής στο πλάι του απορροφητήρα κήπου και κατόπιν 
ενεργοποιήστε τον απορροφητήρα κήπου. Στηρίξτε 
τον απορροφητήρα κήπου πάνω στους τροχούς του 
και κινήστε τον προς τα εμπρός. Κατευθύνετε το ακρο-
στόμιο στις ακαθαρσίες που θέλετε να απομακρύνετε.
Εναλλακτικά, μπορείτε να κρατάτε το ακροστόμιο ακρι-
βώς πάνω από το έδαφος και να κινείτε τον απορροφη-
τήρα κήπου από πλευρά σε πλευρά ενώ προχωράτε 
προς τα εμπρός και κατευθύνετε το ακροστόμιο προς 
τις ακαθαρσίες που θέλετε να απομακρύνετε. Φυσήξτε 
τα απορρίμματα ώστε να σχηματίσετε ένα σωρό και 
κατόπιν συλλέξτε τα με τη λειτουργία αναρρόφησης.

Λειτουργία	αναρρόφησης
Πριν την έναρξη ελέγξτε την περιοχή εργασίας. Αφαι-
ρέστε όλα τα αντικείμενα ή υπολείμματα τα οποία 
μπορούν να εκτοξευτούν ή να συμπιεστούν από τον 
απορροφητήρα κήπου ή να πιαστούν μέσα σε αυτόν. 
Επιλέξτε τη λειτουργία αναρρόφησης από το μοχλό 
επιλογής στο πλάι του απορροφητήρα κήπου και κα-
τόπιν ενεργοποιήστε τον απορροφητήρα κήπου. Στη-
ρίξτε τον απορροφητήρα κήπου πάνω στους τροχούς 
του και κινήστε τον προς τα εμπρός. Κατευθύνετε το 
ακροστόμιο στις ακαθαρσίες που θέλετε να συλλέξετε. 
Εναλλακτικά, μπορείτε να κρατάτε τον απορροφητήρα 
κήπου ακριβώς πάνω από το έδαφος και να κινείτε τον 
απορροφητήρα κήπου από πλευρά σε πλευρά ενώ 
προχωράτε προς τα εμπρός και κατευθύνετε το ακρο-
στόμιο προς τις ακαθαρσίες που θέλετε να συλλέξετε. 
Μην πιέζετε το ακροστόμιο μέσα στις ακαθαρσίες. Έτσι 
προκαλείται απόφραξη του σωλήνα αναρρόφησης και 
μειώνεται η ισχύς του απορροφητήρα κήπου.
Τα οργανικά υλικά, όπως π.χ. φύλλα, περιέχουν με-
γάλη ποσότητα νερού. Έτσι μπορούν να προσκολλη-
θούν στην εσωτερική πλευρά του σωλήνα αναρρό-
φησης. Αφήνετε τα οργανικά υλικά να στεγνώνουν 

για μερικές ημέρες, ώστε να μην προσκολλούνται στο 
σωλήνα αναρρόφησης.

Ρύθμιση	της	μπροστινής	λαβής	(εικ.12-14)
• Πατήστε τα πλευρικά κουμπιά ρύθμισης (12.1) (εικ.12)
• Κατόπιν ρυθμίστε τη λαβή στην επιθυμητή θέση 

(13.1) (εικ. 13)
• Ελευθερώστε τα κουμπιά ρύθμισης και η μπρο-

στινή λαβή κουμπώνει και ασφαλίζει στη θέση 
αυτή (εικ. 14)

Χρήση	της	τσουγκράνας	φύλλων
Εργασία	με	την	τσουγκράνα	φύλλων	(εικ. 15)
• Περιστρέψτε το κουμπί κατά 90 ° και σπρώξτε 

το προς τα κάτω (15.1)
• Για να στερεώσετε το κουμπί, περιστρέψτε το 

πάλι κατά 90 ° (15.2)
• Η τσουγκράνα τώρα έχει σταθεροποιηθεί (15.3)
Εργασία	χωρίς	την	τσουγκράνα	φύλλων	(εικ. 16)
• Περιστρέψτε το κουμπί κατά 90 ° και σπρώξτε 

το προς τα πάνω (16.1)
• Για να στερεώσετε το κουμπί, περιστρέψτε το 

πάλι κατά 90 ° (16.2)
• Η τσουγκράνα τώρα έχει ασφαλιστεί (16.3)

Θυρίδα	καθαρισμού (εικ.17-18)
Όταν ή συσκευή δεν λειτουργεί πλέον σωστά επει-
δή έχει αποφραχθεί ή μπλοκάρει, ανοίξτε τη θυρί-
δα καθαρισμού ως εξής:
• Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα
• Ξεβιδώστε τη βίδα (17.1) περιστρέφοντας αρι-

στερόστροφα.
• Ανοίξτε τη θυρίδα καθαρισμού (18.1) και ανυ-

ψώστε το κάλυμμα (εικ.18).
• Αφαιρέστε προσεκτικά από την φτερωτή τα 

αντικείμενα ή το υλικό που την φράζει.
• Ελέγξτε αν η φτερωτή μπορεί να περιστραφεί 

ελεύθερα και ότι είναι άθικτη
Σημαντικό 
Αν δεν κλείσει και βιδωθεί σωστά η θυρίδα κα-
θαρισμού, δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία 
η συσκευή.

Καθαρισμός	και	αποθήκευση
Να βεβαιώνεστε ότι όλα τα παξιμάδια, μπουλόνια και 
βίδες είναι καλά σφιγμένα και όλες οι προστατευτικές 
διατάξεις είναι σωστά εγκατεστημένες.
Όλα τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν 
φθαρεί πρέπει να αντικατασταθούν ώστε ο απορροφη-



27

GR CY

τήρας χρήσης να είναι ασφαλής κατά τη λειτουργία του. 
Ποτέ μην αφήνετε υλικό μέσα στον απορροφητήρα κή-
που ή το σάκο συλλογής. Αυτό μπορεί να είναι επικίν-
δυνο κατά την έναρξη λειτουργίας του απορροφητήρα 
κήπου. Καθαρίζετε σχολαστικά τον απορροφητήρα κή-
που μετά τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι ο απορροφητήρας 
κήπου είναι απενεργοποιημένος και το φις έχει αφαι-
ρεθεί από την πρίζα. Αφαιρέστε και αδειάστε το σάκο 
συλλογής.  Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιλογής αναρρό-
φησης/ φυσήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα 
και δεν μπλοκάρεται από υπολείμματα ακαθαρσιών. 
Απομακρύνετε με βούρτσα τις χαλαρές ακαθαρσίες 
γύρω από το φυσητήρα και στο εσωτερικό του σωλήνα 
αναρρόφησης/ φυσήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε κανένα καθαριστικό οποιουδή-
ποτε είδους για τα πλαστικά εξαρτήματα του απορ-
ροφητήρα κήπου.

Αντικατάσταση	του	καλωδίου	σύνδεσης
Σε περίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί το 
καλώδιο σύνδεσης, αυτό πρέπει να γίνει από τον 
κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
του κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείο, για συνεχίσει να είναι εξασφαλισμένη η ηλε-
κτρική ασφάλεια του προϊόντος.

Áναζήτηση σφÜλματος
Προσοχή! Πριν από κÜθε επέμβαση στη 
σõσκεõή πρέπει να αφαιρεθεί τι φις από 
την πρίζα.

• Ç σõσκεõή δεν îεκινÜ: Ελέγχåôå åÜí ï 
διáκόπôçς βñßóκåôáι óôç θέóç „I”, åÜí ï δι-
áκόπôçς áóφáλåßáς διáññïής ñåύìáôïς ή ç 
áóφÜλåιá ôïυ çλåκôñικïύ óáς κυκλώìáôïς 
έχåι πέóåι. ΕÜí ç óυóκåυή ìåôÜ áπό áυôήí 
ôçí åπέìβáóç δåí åκκιíåß, φñïíôßζåôå γιá ôïí 
έλåγχï ó’ έíá åîïυóιïδïôçìέíï óυíåñγåßï ôå-
χíικής υπïóôήñιîçς πåλáôώí.

• Ç σõσκεõή δεν αναρροφÜ: Ελέγχåôå åÜí ï 
óÜκïς φύλλùí åßíáι γåìÜôïς. Σå πåñßπôùóç 
πïυ åßíáι έôóι, áδåιÜζåôå ôï óÜκï, åλέγχåôå 
åÜí ï ìïχλός γιá ôï κλáπέôï åκôñïπής βñßóκå-
ôáι óôç óùóôή θέóç, διáφïñåôικÜ φñïíôßζåôå 
γιá ôïí έλåγχï ó’ έíá åîïυóιïδïôçìέíï óυíåñ-
γåßï ôåχíικής υπïóôήñιîçς πåλáôώí.

• Ç σõσκεõή δεν φõσÜ: Ελέγχåôå åÜí ï ìïχλός 
γιá ôï κλáπέôï åκôñïπής βñßóκåôáι óôç óùóôή 
θέóç, διáφïñåôικÜ φñïíôßζåôå γιá ôïí έλåγχï 
ó’ έíá åîïυóιïδïôçìέíï óυíåñγåßï ôåχíικής 
υπïóôήñιîçς πåλáôώí.

• Ï τροχός τεμαχιστή μπλοκÜρει:  Ελέγχåôå åÜí 
έχåι γßíåι áíáññόφçóç åíός πïλύ ìåγÜλïυ áíôι-
κåιìέíïυ, åÜí έχåι ìπλïκáñιóôåß ìåôáîύ φôåñù-
ôïύ ôñïχïύ κáι θáλÜìïυ ôåìáχιóôή έíá κïììÜôι 
îύλï, χáñôόíι ή κÜôι Üλλï. Σå πåñßπôùóç πïυ ï 
ôñïχός ôåìáχιóôή πáñáìέíåι ìπλïκáñιóìέíïς, 
φñïíôßζåôå γιá ôïí έλåγχï ó’ έíá åîïυóιïδïôçìέ-
íï óυíåñγåßï ôåχíικής υπïóôήñιîçς πåλáôώí.

• Σå πåñßπôùóç πïυ ç óυóκåυή åìφáíßζåι κñá-
δáóìïύς, δåí ôç χñçóιìïπïιåßôå πλέïí óå κá-
ìιÜ πåñßπôùóç. Φñïíôßζåôå γιá ôïí έλåγχï ôçς 
óυóκåυής ó’ έíá åîïυóιïδïôçìέíï óυíåñγåßï 
ôåχíικής υπïóôήñιîçς πåλáôώí.

Áπορριμματική διαχείριση και προ-
στασία περιβÜλλοντος
Όôáí ç óυóκåυή óáς ìåôÜ áπό πïλύ κáιñό åßíáι 
πλέïí Üχñçóôç ή åóåßς δåí ôç χñåιÜζåóôå πλέïí, 
óå κáìιÜ πåñßπôùóç δåí ôçí πåôÜôå óôá ïικιá-
κÜ áπïññßììáôá, áλλÜ φñïíôßζåôå γιá ìιá φιλική 
πñïς ôï πåñιβÜλλïí áπïññιììáôική διáχåßñιóç. 
Πáñáκáλåßóθå íá πáñáδώóåôå κáι ôç óυóκåυή óå 
έíá κέíôñï áîιïπïßçóçς áπïññιììÜôùí. ΣυíθåôικÜ 
κáι ìåôáλλικÜ åîáñôήìáôá ìπïñïύí åδώ íá διá-
χùñιóôïύí κáι íá ïδçγçθïύí óôçí áíáκύκλùóç. 
Πλçñïφïñßåς πåñß áυôïύ θá λÜβåôå åπßóçς áπό ôις 
ôïπικές υπçñåóßåς ôïυ δήìïυ.

Δήλωση	της	ΕK	για	τη	
συμμόρφωση	
Εìåßς, ç ikra GmbH, Schlesier Straße 36, 
D-64839 Münster/Altheim,  δçλώíïυìå υπåύ-
θυíá, όôι ôá πñïϊόíôá Çλεκτρικός φõσητήρας-α-
πορροφητήρας φύλλων FLB 3000 A1, ôá ïπïßá 
πåñιλáìβÜíåι áυôή ç δήλùóç, áíôáπïκñßíïíôáι 
óôις áíôßóôïιχåς áπáιôήóåις ôùí κáθïδçγήóå-
ùí ôçς ΕK γιá áóφÜλåιá κáι πñïóôáóßá υγåßáς 
2006/42ÅΚ (Ïδçγßá πåñß ìçχáíώí), 2004/108/EK 
(Κáθïδçγήóåις EMV), 2011/65/ΕΕ	(Οδηγία RoHS)  
κáι 2000/14/EK (Ïδçγßá θïñύβïυ), óυìπåñιλáìβá-
íïìέíùí ôùí áλλáγώí ôïυς. Γιá ôç óùóôή πñáγìá-
ôïπïßçóç áπáιôήóåùí  áóφÜλåιáς κáι πñïóôáóßáς 
υγåßáς, áíáφåñόìåíùí óôις κáθïδçγήóåις ôçς ΕK, 
χñçóιìïπïιήθçκáí ïι áκόλïυθïι κáíόíåς κáι/ή 
ôåχíικïß κáθïñιóìïß: 
EN 60335-1/A15:2011; IEC 60335-2-100:2002
EN 62233:2008, EN 55014-1/A2:2011
EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009
EN 61000-3-11:2000
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ìåôñçìέíç óôÜθìç çχçôικής ιóχύïς   101,6 dB(A) 
åγγυçìέíç óôÜθìç çχçôικής ιóχύïς    104,0 dB (A)

Το ανωτέρω περιγραφόμενο αντικείμενο της δήλωσης 
πληροί τις προδιαγραφές της οδηγίας 2011/65/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές.
Μέθïδïς áîιïλόγçóçς óυììόñφùóçς óύìφùíá 
ìå ôï πáñÜñôçìá V / Ïδçγßá 2000/14/ΕΚ

Τï κáôáóκåυáóôικό έôïς ôïυ åßíáι áπïôυπùìέíï 
åπÜíù óôçí πιíáκßδá ôåχíικώí χáñáκôçñιóôικώí 
κáι ìπïñåß íá διáπιóôùθåß πñόóθåôá áπό ôïí áύ-
îïíôá áñιθìό óåιñÜς.
αύξοντα αριθμό σειράς 3158200179719 - 
3158200250625

Münster, 11.08.2014  

Gerhard Knorr, Τåχíική διåύθυíóç Ikra GmbH
Φύλáîç ôùí ôåχíικώí åγχåιñιδßùí: 
Gerhard Knorr, Kärcherstraße  57, DE-64839 Münster
Αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση της παρούσας δή-
λωσης συμμόρφωσης φέρει ο κατασκευαστής.

Εγγύηση
Αξιότιμη πελάτισσα, Αξιότιμε πελάτη,
Για αυτή τη συσκευή δικαιούστε εγγύηση 3 ετών η 
οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς. Σε πε-
ρίπτωση ελαττωμάτων, έχετε νομικά δικαιώματα 
έναντι του πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα νομικά 
δικαιώματα δεν περιορίζονται από την εγγύησή 
μας που περιγράφεται παρακάτω. 

Προϋποθέσεις	εγγύησης

Η περίοδος ισχύος της εγγύησης ξεκινά από την ημε-
ρομηνία αγοράς. Παρακαλούμε να φυλάξετε σε ασφα-
λές μέρος το πρωτότυπο της απόδειξης αγοράς. Αυτό 
το έγγραφο θα χρειαστεί ως αποδεικτικό της αγοράς. 
Σε περίπτωση που εντός τριών ετών από την ημερο-
μηνία αγοράς αυτού του προϊόντος προκύψει σφάλ-
μα υλικού ή κατασκευής, το προϊόν - κατ’ επιλογή 
μας - θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί από εμάς, 
χωρίς δική σας χρέωση. Αυτή η εγγύηση προϋποθέ-
τει ότι εντός της περιόδου ισχύος των τριών ετών θα 
προσκομιστεί η συσκευή και το αποδεικτικό (απόδει-
ξη) αγοράς και θα περιγραφεί με συντομία που βρί-
σκεται το ελάττωμα και πότε προέκυψε αυτό. 

Αν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύησή μας, θα 
σας επιστραφεί το επισκευασμένο προϊόν ή ένα νέο 
προϊόν. Με την επισκευή ή την αντικατάσταση του 
προϊόντος δεν ξεκινά νέα περίοδος εγγύησης.

Περίοδος	ισχύος	της	εγγύησης	και	νομικές	αξιώσεις

Η περίοδος ισχύος της εγγύησης δεν επεκτείνε-
ται από την παροχή εγγύησης. Αυτό ισχύει και για 
ανταλλακτικά που αντικαθίστανται και επισκευάζο-
νται. Ενδεχόμενες ζημιές που υπάρχουν ήδη κατά 
την αγορά, πρέπει να δηλώνονται αμέσως μετά την 
αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύ-
ος τη εγγύησης τυχόν επισκευές θα χρεώνονται.

Πεδίο	εφαρμογής	της	εγγύησης
Η συσκευή έχει κατασκευαστεί προσεκτικά σύμφωνα 
με αυστηρούς κανονισμούς ποιότητας και έχει ελεγ-
χθεί με επιμέλεια πριν την παράδοση. 
Η παροχή εγγύησης περιλαμβάνει ελαττώματα υλι-
κών ή κατασκευής. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει 
μέρη του προϊόντος τα οποία είναι εκτεθειμένα σε 
φυσιολογική φθορά και επομένως μπορούν να 
θεωρηθούν ως αναλώσιμα εξαρτήματα και επίσης 
δεν περιλαμβάνει ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα 
όπως π.χ. διακόπτες, επαναφορτιζόμενες μπαταρί-
ες ή εξαρτήματα κατασκευασμένα από γυαλί. 
Η εγγύηση αυτή παύει να ισχύει αν το προϊόν που έχει 
υποστεί ζημιά, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή συντηρηθεί 
όπως προβλέπεται. Για την προβλεπόμενη χρήση του 
προϊόντος πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες που 
αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Πρέπει απαραίτη-
τα να αποφεύγονται σκοποί χρήσης και χειρισμοί, για 
τους οποίους αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης ότι δεν 
συνιστώνται ή για τους οποίους υπάρχει προειδοποί-
ηση ότι πρέπει απαραίτητα να αποφεύγονται. 
Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική 
και όχι επαγγελματική χρήση. Η εγγύηση παύει να 
ισχύει σε περίπτωση κακομεταχείρισης και ακα-
τάλληλου χειρισμού, εφαρμογής βίας και επεμβά-
σεων, οι οποίες δεν έγιναν από εξουσιοδοτημένο 
από εμάς κέντρο σέρβις.

Διαδικασία	σε	περίπτωση	εγγύησης

Για να εξασφαλίσετε ταχεία επεξεργασία του αιτήματός 
σας, ακολουθήστε τις εξής υποδείξεις:
•  Σε κάθε ερώτηση να έχετε έτοιμη την απόδειξη 

αγοράς και τον αριθμό είδους (π.χ. IAN 12345) 
ως αποδεικτικό για την αγορά.

•  Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό είδους πάνω στην 
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πινακίδα τύπου, μια εγχάρακτη πινακίδα, στην 
πρώτη σελίδα των οδηγιών που έχετε (κάτω 
αριστερά) ή σαν αυτοκόλλητο στην πίσω ή στην 
κάτω πλευρά.

•  Σε περίπτωση που εμφανιστούν λειτουργικά σφάλ-
ματα ή άλλα ελαττώματα, απευθυνθείτε πρώτα στο 
τμήμα σέρβις που αναφέρεται παρακάτω, τηλεφω-
νικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 
Κατόπιν θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την εξέλιξη της αξίωσής σας.

•  Ένα προϊόν που εντοπίζετε ότι είναι ελαττωματικό 
μπορείτε, κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα εξυ-
πηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, να το απο-
στείλετε χωρίς έξοδα αποστολής σας. στην αρμό-
δια για σας διεύθυνση σέρβις, συνοδευόμενο από 
το αποδεικτικό αγοράς (απόδειξη) και από στοιχεία 
σχετικά με το πού υπάρχει το ελάττωμα και πότε 
εμφανίστηκε. 

Για να αποφευχθούν προβλήματα παραλαβής και 
πρόσθετα έξοδα, να χρησιμοποιήσετε απαραίτητα 
μόνο τη διεύθυνση που σας ανακοινώθηκε ή να απευ-
θυνθείτε στο κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. 
Βεβαιωθείτε ότι η αποστολή δεν θα γίνει με έξο-
δα του παραλήπτη, ως ογκώδες δέμα, εξπρές ή 
με άλλο ειδικό τρόπο αποστολής. Αποστείλετε τη 
συσκευή μαζί με όλα τα αξεσουάρ που περιλάμβανε 
κατά την αγορά και φροντίστε για ασφαλή συσκευα-
σία αποστολής. 

Υπηρεσία	επισκευής
Εργασίες επισκευής που δεν εμπίπτουν στην εγ-
γύηση μπορείτε να τις αναθέσετε στο τοπικό μας 
κέντρο σέρβις έναντι χρέωσης. Θα σας δοθεί ευχα-
ρίστως ένας προϋπολογισμός δαπάνης. Μπορούμε 
να αναλάβουμε μόνο συσκευές οι οποίες έχουν 
αποσταλεί επαρκώς συσκευασμένες και με επαρκή 
γραμματόσημα. Προσοχή: Παρακαλούμε να απο-
στείλετε τη συσκευή σας στο τοπικό μας κέντρο 
σέρβις αφού την έχετε καθαρίσει και συνοδευόμενη 
με στοιχεία σχετικά με το ελάττωμα. Δεν θα γίνονται 
δεκτές συσκευές που αποστέλλονται με χρέωση 
του παραλήπτη, ως ογκώδη δέματα, εξπρές ή 
με άλλο ειδικό τρόπο αποστολής. Μπορούμε να 
διενεργήσουμε χωρίς κόστος για σας την απόρριψη 
ελαττωματικών συσκευών που μας έχετε αποστείλει.

Κέντρο	σέρβις
σέρβις	Ελλάδα																																																																													         
Tel.: 210 2402020             
E-Mail: sales@bulbcenter.gr
IAN 96872

σέρβις	Κύπρος																																																																																						
Tel.: 22 667908             
E-Mail: info@lambrouagro.com.cy
IAN 96872

Προμηθευτής
Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι η ακόλουθη δι-
εύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Απευθυνθείτε 
πρώτα στο κέντρο σέρβις που αναφέρθηκε παρα-
πάνω.

Panos Vrontanis & Co                                     
3 Molas Street
13679 Aharnes

Lambrou Agro Ltd.                                      
11 Othellos Street
2540 Nicosia

Ανταλλακτικά
ΣÜκïς óυλλïγής Art.-Nr. 74200195
Αïñôήñáς         Art.-Nr. 74200191

GR

GR

CY

CY
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ΚΑΡΤΑ	ΕΓΓΥΗΣΗΣ	FLB	3000	A1

Αξιότιμη πελάτισσα, Αξιότιμε πελάτη, 
τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο ποιότητας. Αν παρ‘ όλα αυτά, η συσκευή αυτή δεν 
λειτουργεί άψογα, λυπούμαστε πολύ για αυτό και σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην τυπωμένη 
διεύθυνση σέρβις μας. Θα είμαστε στη διάθεσή σας και τηλεφωνικά μέσω της τυπωμένης ανοικτής 
γραμμής σέρβις: 
Τηλ.: 210 2402020      E-mail: sales@bulbcenter.gr 
Για την προβολή των αξιώσεών σας επί της εγγύησης ισχύουν - στο βαθμό που δεν περιορίζουν τα 
νομικά σας δικαιώματα εγγύησης - οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα Προϋποθέσεις 
εγγύησης στις οδηγίες χρήσης.
Παρατηρήσεις (Αίτια προβλήματος):

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Τόπος/Ημερομηνία:   _________________________       Υπογραφή:  _________________________

Αποστολέας:  (Παρακαλούμε με κεφαλαία γράμματα)

Ονοματεπώνυμο

Οδός

Τ.Κ./Τόπος

Τηλέφωνο

IAN 96872

Διεύθυνση παράδοσης

Panos Vrontanis & Co
3 Molas Street

GR-	13679	Aharnes
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ΚΑΡΤΑ	ΕΓΓΥΗΣΗΣ	FLB	3000	A1

Αξιότιμη πελάτισσα, Αξιότιμε πελάτη, 
τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο ποιότητας. Αν παρ‘ όλα αυτά, η συσκευή αυτή δεν 
λειτουργεί άψογα, λυπούμαστε πολύ για αυτό και σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην τυπωμένη 
διεύθυνση σέρβις μας. Θα είμαστε στη διάθεσή σας και τηλεφωνικά μέσω της τυπωμένης ανοικτής 
γραμμής σέρβις: 
Τηλ.: 22 667908      E-mail: info@lambrouagro.com.cy 
Για την προβολή των αξιώσεών σας επί της εγγύησης ισχύουν - στο βαθμό που δεν περιορίζουν τα 
νομικά σας δικαιώματα εγγύησης - οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα Προϋποθέσεις 
εγγύησης στις οδηγίες χρήσης.
Παρατηρήσεις (Αίτια προβλήματος):

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Τόπος/Ημερομηνία:   _________________________       Υπογραφή:  _________________________

Αποστολέας:  (Παρακαλούμε με κεφαλαία γράμματα)

Ονοματεπώνυμο

Οδός

Τ.Κ./Τόπος

Τηλέφωνο

IAN 96872

Διεύθυνση παράδοσης

Lambrou Agro Ltd.
 
11 Othellos Street
Dali Industrial Zone

CY-	2540	Nicosia
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Explode drawing · εκραγεί	κατάρτιση
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