
IT  
Soffiatore elettrico da giardino / Aspiratore elettrico da giardino
MANUALE DI ISTRUZIONI
ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

BG  
Електрическа градинска духалка / Електрически градински аспиратор
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.

CS  
Elektrický zahradní foukač / Elektrický zahradní vysavač
NÁVOD K POUŽITÍ
POZOR: Před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod kpoužití.

DA  
Elektrisk løvblæser / Elektrisk løvsuger
BRUGSANVISNING
ADVARSEL: Læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før dutager denne maskine i brug.

DE  
Elektrischer Laubbläser / Elektrischer Laubsauger
GEBRAUCHSANWEISUNG
ACHTUNG: vor Inbetriebnahme des Geräts die Gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

EL  
Ηλεκτρικός φυσητήρας κήπου / Ηλεκτρικός αναρροφητήρας κήπου 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ
ΠΡΟΣΟΧΉ: πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο.

EN  
Hand-held mains-operated garden blower / Hand-held mains-
operated garden vacuum

OPERATOR’S MANUAL
WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using this machine.

ES  
Soplador eléctrico de jardín / Aspirador eléctrico de jardín
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ATENCIÓN: antes de utilizar esta máquina, lea atentamente el manual de instrucciones.

ET  
Elektriline aiapuhur / Elektriline aiaimur
KASUTUSJUHEND
ETTEVAATUST: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikultkäesolevat kasutusjuhendit.

FI  
Käsin kannateltava sähkökäyttöinen lehtipuhallin / Käsin kanna-
teltava sähkökäyttöinen lehti-imuri

KÄYTTÖOHJEET
VAROITUS lue käyttöopas huolellisesti ennen koneenkäyttöä.

FR  
Souffleur de jardin portatif alimenté par le secteur / Aspirateur de 
jardin portatif alimenté par le secteur

MANUEL D’UTILISATION
ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d’utiliser cette  machine.

HR  
Električni puhač lišća / Električni usisavač lišća
PRIRUČNIK ZA UPORABU
POZOR: Prije nego pristupite uporabi stroja, pažljivo pročitajte upute.

HU  
Elektromos kerti lombfúvó / Elektromos kerti lombszívó
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FIGYELEM: a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet!

LT  
Rankinis elektrinis lapų pūstuvas / Rankinis elektrinis lapų siurblys
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
DĖMESIO: prieš naudojant prietaisą, būtina atidžiai susipažinti suvartotojo vadovu.

LV  
No elektrotīkla darbināms dārza pūtējs / No elektrotīkla 
darbināma dārza vakuumiekārta

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet dotoinstrukciju.

MK  
Електричен раздувувач / Електричен вшмукувач
УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: пред да jа употребите машината, вниматељнопрочитаjте го упатството за 
употреба.
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NL  
Elektrisch blazer voor tuinwerken / Elektrisch zuiger voor tuinwerken
GEBRUIKERSHANDLEIDING
LET OP: Voordat u de deze machine gaat gebruiken dient u eerst deze handleiding aandachtig 

door te lezen.

NO  
Elektrisk drevet blåsemaskin for hager / Elektrisk drevet sugema-
skin for hager
INSTRUKSJONSBOK
ADVARSEL: Les denne bruksanvisningen nøye før du brukermaskinen.

PL  Ręczna, elektryczna dmuchawa ogrodowa / Ręczny, elektryczny 
odkurzacz ogrodowy

INSTRUKCJE OBSŁUGI
UWAGA: Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję.

PT  
Soprador elétrico de jardim / Aspirador elétrico de jardim
MANUAL DE INSTRUÇÕES
ATENCAO! Antes de usar a moto-roçadeira, ler com atenção este manual de instruções.

RO  Suflătoare electrică de grădină / Aspirator electric de grădină
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ATENŢIE: înainte de a utiliza maşina, citiţi cu atenţie manualul de faţă.

RU  
Электрическая садовая воздуходувка / Электрический 
садовый пылесос

РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ: Прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто 

руководство по зксплуатации.

SL  
Prenosni električni vrtni puhalnik / Prenosni električni vrtni sesalnik
PRIROČNIK ZA UPORABO
POZOR: Preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili. 

SV  
Eldriven lövblås för trädgårdsbruk / Eldriven lövsug för trädgårdsbruk
BRUKSANVISNING
VARNING: Läs igenom hela detta häfte innan du användermaskinen.

TR  
Bahçe için şebekeden işletilen elde taşınabilir üfleyici / Bahçe için 
şebekeden işletilen elde taşınabilir aspiratör

KULLANIM KILAVUZU
DİKKAT! Makineyi kullanmadan önce talimatlar içeren kılavuzu dikkatle okuyun.
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ITALIANO - Istruzioni Originali  .....................................................................  IT

БЪЛГАРСКИ - Инструкция за експлоатация   .............................................  BG
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HUBEMUTATKOZÁS 1

Kedves Ügyfelünk!

Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy a mi termékeink közül választott és kívánjuk, hogy a gép 
has z nálata teljes megelégedésére szolgáljon, és mindenben megfeleljen elvárásainak. Ezt a használati 
uta sítást azért állítottuk össze, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a gép megismerését és biz ton sá gos 
körülmények között történő hatékony használatát. Ne felejtse el, hogy a használati utasítás a gép szerves 
részét képezi, ezért tartsa mindig kéznél, hogy bármikor bárminek utána tudjon nézni, és a mi kor a gépet 
másoknak átengedi, vagy akár csak kölcsönadja, ne felejtse el a használati utasítást is vele együtt átadni.

Az Ön új gépét a hatályos törvények előírásainak megfelelően terveztük és kiviteleztük és ha a jelen hasz-
nálati utasítás (előirányzott használat) valamennyi útmutatását betartja, a gép biztonságos és meg bízható 
lesz; bármilyen más használat vagy a használati biztonságra, karbantartásra és feltüntetett ja vításra 
vonatkozó előírások be nem tartása “helytelen használatnak” minősül és a garancia e lé vü lé sét, valamint 
a Gyártó bárminemű felelősség alóli mentesülését vonja maga után, a használóra hárítva a saját magán 
vagy másokon okozott károkból illetve sérülésekből származó kötelezettségeket.

Amennyiben kisebb különbségeket vél felfedezni az itt leírtak és az Ön tulajdonában lévő gép között, ne 
feledje, hogy a termék folyamatos jobbítása és újítása következtében a jelen használati utasításban fel-
tüntetett információk előzetes értesítés és frissítési kötelezettség nélküli módosítások tárgyát ké pez he tik, 
kivéve a biztonság és működőképesség tekintetében fennálló alapvető jellemzőket. Kétség e se tén lépjen 
kapcsolatba viszonteladójával. Jó munkát!

TARTALOMJEGYZÉK

1.  Az alkatrészek azonosítása  ........................................................  2
2.  Jelölések  ....................................................................................  3
3.  Biztonsági előírások  ...................................................................  3
   -   ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ELEKTROMOS SZERSZÁMOKHOZ...    4
   -   ELEKTROMOS LOMBSZÍVÓ-FÚVÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ................    6
4.  A gép előkészítése  ...................................................................  11
5.  Munkára történő előkészület  ....................................................  12
6.  Motor indítás - Használat - Leállítás  .........................................  13
7.  A gép használata  .....................................................................  13
8.  Karbantartás és tárolás  ............................................................  15
9.  Meghibásodások azonosítása  ..................................................  15

FIGYELEM!!!
HALLÁSKÁROSODÁSI VESZÉLY

NORMÁL HASZNÁLATI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
A GÉP TEKINTETÉBEN A KEZELŐ SZÁMÁRA A NAPI ZAJNAK 

TÖRTÉNŐ KITÉTEL SZINTJE MEGEGYEZHET VAGY TÚLLÉPHETI A 
85 dB(A) ÉRTÉKET



HU

A CSOMAGOLÁS TARTALMA ÉS A GÉP ALKOTÓRÉSZEINEK AZONOSÍTÁSA

2 AZ ALKATRÉSZEK AZONOSÍTÁSA

1. AZ ALKATRÉSZEK AZONOSÍTÁSA

1.  Motor
2. Azonosító cimke

Lombfúvóként való 
alkalmazáshoz:
11. Fúvó cső
12. Biztonsági rács

Lombszívóként való 
alkalmazáshoz:
15.  Első elszívócső 

(elülső markolattal)
16.  Második elszívó cső
17.  Gyűjtőzsák csatlakozó 

cső
18.  Gyűjtőzsák

MŰKÖDÉSI VEZÉRLŐK 
ÉS EGYSÉGEK

21. Hátsó markolat
22.  Menet / leállítás 

kapcsoló
23. Sebességszabályozó
24. Tápvezeték
25.  Hosszabbító vezeték 

(nem tartalmazza)

 Az elektromos berendezéseket ne dobja a háztartási 
szemétbe! A használt elektromos és elektronikus beren-
dezésekről szóló 2012/19/EU irányelv és annak a nemzeti 

jogba való átültetése szerint az elhasznált elektromos berendezés-
eket külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasz-
nosítani. Ha az elektromos készülékeket hulladéklerakó helyeken 
vagy a talajon hagyva selejtezik, az ártalmas anyagok elérhetik a 
talajvízréteget és az élelmiszerláncba kerülhetnek, mellyel az Ön 
egészségét károsí tha tják. A termék ártalmatlanítására vonatkozó 
rész let esebb tájékoztatásért forduljon a kommunális hulladék me-
gsemmisítéséért felelős céghez vagy az Ön viszonteladójához.

AZONOSÍTÓ CIMKE

2.1)   EK minőségazonossági jelzés
2.2)   A gyártó neve és címe
2.3)  Zajteljesítmény szint 
2.4a) Gép tipusa
2.4b) Gép modell
2.5)   Azonosító szám
2.6)   Gyártási év
2.7)   Hálózati feszültség és -frekvencia
2.8)   Motor teljesítménye
2.9)   Dupla szigetelés
2.10)  Cikkszám
2.11) Gyártás helye

A példa megfelelőségi nyilatkozat a használati 
útmutató utolsó előtti oldalán található.
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ekre vonatkozó pontosításokat, vagy egyéb in for mációt 
tartalmaz a célból, hogy segítsen elkerülni a gép megron-
gálódását, illetve egyéb károk okozását.

 
FIGYELEM!  Amennyiben nem tartja be sa

ját magán, vagy másokban sérüléseket okozhat.

 
VESZÉLY!  Saját magán vagy másokban 

o ko zható súlyos illetve életveszélyes balesetek 
kockázata a szabályok be nem tartása esetén.

HU

HOGYAN KELL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST 
ÉRTELMEZNI

A használati utasítás szövegében a különlegesen fon-
tos információkat tartalmazó fejezeteket különböző fo-
kozatokban emeltük ki, melyek jelentését az a láb biak ban 
ismertetjük:

MEGJEGYZÉS  
vagy   

FONTOS   Az  előző  részekben  feltüntetett-

AZ ALKATRÉSZEK AZONOSÍTÁSA / JELÖLÉSEK / BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 3

3. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1)  Figyelem! Veszély. Ha nem megfelelően hasz-
ná lja ezt a gépet, veszélyes lehet saját magára 
és másokra nézve. Mielőtt használatba venné 
a gépet, olvassa el a használati utasítást.

2)  Csonkítás veszélye! Ne használja a gépet, ha 
a rács nyitva van.

3)  A gép használata során az idegen személyek 
tartózkodjanak a munkavégzés területén kívül.

4) Ne tegye ki esőnek (vagy nyirkosságnak).

5)  Húzza ki a tápellátás csatlakozódugóját, mielőtt 
karbantartási műveletekbe kezdene, vagy ha a 
vezeték sérült.

6)   A gép használója mindennapos, folyamatos 
normál körülmények közötti használat esetén 
85 dB (A) értéknek megfelelő, vagy annál ma-
gasabb zajszintnek teheti ki magát. Viseljen 
biztonsági védőszemüveget és zajvédő fels-
zerelést!

2. JELÖLÉSEK

[1]
Figyelmeztetés: A megadott vibrációértéket szabványos műszerekkel határoztuk meg, az érték alkalmazható más elektromos 
készülékekkel való összehasonlítás, továbbá a vibrációk révén a terhelés becslése céljára.
FIGYELEM! A vibrációérték változhat a gép alkalmazási funkciója és felszereltsége függvényében, és meghaladhatja a me
gadott értéket. Lehetőleg kerülje a rezgési terhelést. A rezgési terhelés csökkentése céljából ajánlott a gép használata során 
védőkesztyűt viselni és korlátozni a munka idejét. Ebből a célból vegye figyelembe a munkaciklus összes fázisát (például, az 
elektromos készülék terhelés nélküli üzemben bekapcsolt illetve kikapcsolt állapotának időtartama).

MŰSZAKI ADATOK
Tápfeszültség V~ 230
Tápfrekvencia Hz 50
Motor teljesítménye W 2600
Motor sebessége min-1 15000 - 18000
Szigetelési osztály = II
Súly kg 4.7

A maximális zajszint- és vibrációértékek [1] BL 2.6 E

Hangnyomásszint
– Mérési bizonytalanság

dB(A)
dB(A)

75
3

Mért zajteljesítmény szint
– Mérési bizonytalanság

dB(A)
dB(A)

95
3

Garantált zajteljesítmény szint dB(A) 98
Vibrációszint
– Mérési bizonytalanság

m/s2

m/s2
1.7
1.5

6

41 2 3 5

 FONTOS  A megrongálódott 
vagy olvashatatlan címkéket 
ki kell cserélni! Kérjen új 
címkéket a szerviztől.
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ÁLTALÁNOS BIZTON-
SÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
ELEKTROMOS SZERSZÁM-
OKHOZ

FIGYELEM!  Olvasson el min
den bizton sá gi figyelmeztetést 
és minden útmutatást. A fi
gyel meztetések és az 
utasítások be nem tartása 
e lek tromos áramütéshez, 
tűzkiütéshez és/vagy sú lyos 
sérülé sekhez vezethet.

Ôrizzen meg minden figyel-
meztetést és út mu ta tást, hogy 
a későbbiekben is át tudja őket 
tekinteni. A figyelmeztetéseknél 
említett ”elektromos szers zám” ki-
fejezés az Ön elektromos hálóza-
tról táplált kés zülékére vonatkozik.

1) A munkavégzés területének
     biztonsága

a)  Tartsa tisztán a munkavégzés 
területét. A koszos és rendetlen 
területek balesetveszélyesebb-
ek.

b)  Kerülje az elektromos szer-
szám használatát rob -
banásveszélynek k i tet t 
helyeken, gyúlékony fo-
lyadékok, gáz vagy por je-
lenléte esetén. Az e lektromos 
szerszámok szikrákat képezn-
ek, melyek lángra lobbantha-
tják a port, vagy a gőzöket.

c)  Az elektromos szerszám 
használata alatt tartsa távol a 
gyermekeket és a kívülállókat. 
A figyelmetlenség a szerszám 
feletti uralmának elvesz té sé hez 
vezethet.

2)  Elektromos biztonság

a)  Az elektromos szerszám vil-
lásdugójának az aljzathoz me-
gfelelőnek kell lennie. Soha 
ne mó do sí tson a villásdugón. 
Ne használjon adaptereket 
földelés sel rendelkező szer-
számokhoz. A nem mó dosított 
és az aljzatnak megfelelő vil-
lásdugók csökkentik az elektro-
mos áramütés veszélyét.

b)  Kerülje a test földelt felületekkel 
történő érintkezését, mint péld-
ául csövek, radiátorok, tűz he-
lyek és hűtők. Az elektromos 
áramütés ves zé lye nagyobb, 
ha a test földelt felülettel érint-
kezik. 

c)  Ne tegye ki az elektromos szer-
számokat e ső nek, vagy vizes 
környezetnek. Az elektromos 
szers zámba beszivárgó víz 
növeli az elektromos áramütés 
veszélyét.

d)  Ne használja a vezetéket 
helytelenül. Ne hasz ná lja a 
vezetéket a szerszám száll-
ításához, és ne a vezetéknél 
fogva húzza ki a dugót az 
aljzatból. Tartsa a vezetéket 
hőforrásoktól, olajtól, é les szél-
ektől illetve mozgó részektől 
távol. Egy sé rült, vagy beakadt 
vezeték növeli az elektromos 
áramütés veszélyét.

e)  Amikor az elektromos szer-
számmal a szabadban dolgo-
zik, kültéri használatra alkal-
mas hos s zabbító vezetéket 
használjon. A kültéri hasz ná la-
tra alkalmas vezeték csökkenti 
az elektromos á ra mütés 
veszélyét.

f)  Ha elkerülhetetlen az elektro-
mos szerszám nyirkos körn-
yezetben történő használata, ez 
esetben egy differenciál kapc-
solóval (RCD- Residual Cur-
rent Device) védett elektromos 
aljzatot hasz ná ljon. Egy RCD 

4 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
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használata csökkenti az elektro-
mos áramütés veszélyét.

3)  Személyes biztonság

a)  Legyen figyelmes, ellenőrizze 
amit csinál, és hasz nálja a 
józan észt amikor elektromos 
szers  zámmal dolgozik. Ne 
használja a szers zá mot ha 
fáradt, vagy ha kábítószer, 
alkohol illetve gyógyszerek 
hatása alatt áll. Egy pillana-
tnyi fi gyel  metlenség az elektro-
mos szerszám használata alatt 
súlyos személyi sérülésekhez 
vezethet.

b)  Használjon védőöltözetet. Hor-
djon mindig vé dős  ze müveget. 
Megfelelő védőfelszerelés 
hasz nálata, mint például por-
védő maszk, csúszásgátló ci-
pő, védősisak vagy fülvédő, 
csökkenti a személyi sérülések 
veszélyét.

c) Kerülje a véletlenszerű elin-
dítást. Győződjön meg arról, 
hogy a kapcsoló ”OFF” álláson 
legyen mielőtt a dugót az aljzatba 
illesztené, illetve mie lőtt az elektro-
mos szerszámot felvenné, va gy 
szállítaná. Egy elektromos szer-
számot úgy szállítani, hogy az újja 
a kapcsolón van, vagy oly mó don 
az aljzathoz csatlakoztatni, hogy 
a kapcsoló az ”ON” álláson van, a 
balesetveszély kockázatát nö veli.
d)  Minden kulcsot,  vagy 

szabályozó szerszámot távo-
lít son el mielőtt az elektromos 
szerszámot elin dítaná. Egy 
kulcs vagy szerszám, mely 
egy forgó rés szel érintkezik, 
személyi sérüléseket okozhat.

e)  Ne veszítse el egyensúlyát. 
Gondoskodjon mindig megfe-
lelő támaszról és őrizze meg 
e gyen sú lyát. Ez lehetővé teszi 
az elektromos szerszám jobb 

ellenőrzését váratlan helyze-
tekben is.

f)  Öltözzön megfelelően. Ne hor-
djon bő ruhát, va gy ékszereket. 
Tartsa a haját, a ruháját és a 
kesz tyűjét a mozgó részektől 
távol. Lógó ruhák, éks zerek, 
vagy a hosszú haj beakadhat a 
mozgó rés zekbe.

4)  Az elektromos szerszám 
használata és védelme

a)  Ne terhelje túl az elektromos 
szerszámot. A vé ge  zen dő 
munkának megfelelő elektro-
mos szers  zá mot használjon. 
A megfelelő elektromos szers-
zámmal a munka jobban és 
biztonságosabban végezhető 
a számára előirányzott sebes-
ségen.

b)  Ne használja az elektromos 
szerszámot ha a kapcsolóv-
al nem tudja azt szabályosan 
e lin dí tani, vagy leállítani. Olyan 
elektromos szerszám, mely 
nem vezérelhető a kapcsolóján 
keresztül, ves zélyes és min-
denképpen meg kell javítani.

c)  Húzza ki a villásdugót az 
elektromos aljzatból mie  lőtt 
az elektromos szerszámon 
szabályozást vé  gezne, azon 
tartozékokat cserélni, vagy mie-
lőtt eltenné. Ezek a biztonsági 
óvintézkedések csök kentik az 
elektromos szerszám véletlens-
zerű elin dulásának veszélyét.

d)  Amikor az elektromos szer-
számokat nem hasz ná -
lja a gyermekek elől elzárt-
an kell őket tárolni, to vábbá 
az elektromos szerszám 
használatát ne en gedje meg 
olyan személyeknek, akik nem 
ismerik magát a szerszámot 
és a jelen hasz ná lati utasítást. 
Az elektromos szerszámok 
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ves zé lye  sek a tapasztalatlan 
használók kezében.  

e)  Gondoskodjon az elektromos 
szerszámok karbantartásáról. 
Ellenőrizze, hogy a mozgó 
részek megfelelően legyenek 
beállítva és szabadon tu dja nak 
mozogni, hogy ne legyenek 
me gron gál dott alka trészek, il-
letve ne álljon fenn bármilyen 
olyan állapot, mely az elektro-
mos szerszám mű kö dé sét 
be folyásolhatná. Esetleges 
meghi bá sodások esetén az 
elektromos szerszámot még 
használat előtt meg kell javítani. 
 Számos baleset a nem megfe-
lelő karbantartásból származik.

f)  A vágószerveket tartsa jól élez-
etten és tisztán. A vágószervek 
megfelelő karbantartása, jól él-
ezett vágóélekkel csökkenti a 
beakadások veszélyét és könn-
yebben is kezelhetők.

g)  Az elektromos szerszámot és 
annak tartozékait a feltüntetett 
útmutatásoknak megfelelően 
hasz  ná lja, figyelembe véve a 
munkavégzés kö rül ményeit és 
a  végezendő munka típusát. 
Egy e lektromos szers zám ren-
deltetésétől eltérő hasz ná lata 
veszé lyhely zeteket idézhet elő.

5) Szevizszolgálat

a) Az elektromos szerszám ja-
vítását szakembernek kell vég-
ezni csakis eredeti cseralkatrészek 
felhasználásával. Ez lehetővé tes-
zi, hogy az elektromos szerszám 
biztonsága megőrzésre kerüljön.
   

ELEKTROMOS LOMBSZÍV-
Ó-FÚVÓ 
BIZTONSÁGI FIGYEL-
MEZTETÉSEK

A) BETANÍTÁS

1) Olvassa el figyelmesen az 
útmutatásokat. Is me rje meg a ke-
zelőszerveket, és sajátítsa el e gép 
ke zelését. Tanulja meg a motor 
gyors leállítását.
2) A gépet rendeltetésének me-
gfelelően hasz ná lja, azaz
–  lomb, fű, kis súlyú és méretű 

egyéb törmelék le ve gőfúvással 
történő seprése, összegyűjtése;

–  lomb, fű, kis súlyú és méretű 
egyéb törmelék – fo lya dékok 
kivételével - szívással történő 
öss ze gyűj tése.

A gépet szigorúan tilos gyúlékony 
vagy rob ba nás ves zélyes anyagok, 
forró parázs, nem lángoló égő an-
ya gok, égő cigaretta, üvegdarab-
ok, éles tör me lé kek, fém tárgyak, 
kövek és bármi egyéb, a gép ke-
ze lő vagy más személyek bizton-
ságát veszélyeztető tár gy felhal-
mozására vagy összegyűjtésére 
hasz nálni.
Bármely más felhasználás 
veszélyes lehet és a gép me-
ghibásodásához vezethet.
3) Tilos gyermekekre bízni a 
gép használatát, illetve o lyan 
személyre, aki nem ismeri a gép 
kezelésére vo nat kozó útmutatáso-
kat. A helyi törvények sza bá lyo-
zhatják a gép használatához előírt 
minimális életkort.
4) Ezeket a gépeket használhatják 
gyermekek 8 éves kortól, továbbá 
csökkent testi, szellemi, illetve érz-
ékelő képességgel rendelkező, 
vagy ismeretek és tapasztalatok 
híjával levő személyek, amennyi-
ben valaki felügyeli őket vagy ha 
eligazítást kaptak a gép biztonság-
os használatára és a potenciális 
veszélyekre vonatkozóan. Gyer-
mekeknek tilos a géppel játszani. 
A felhasználó feladatát képező 
tisztítást és karbantartást nem vég-

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 



7HU

ezhetik gyermekek.  
5) Soha ne használja a gépet:
–  ha a használó fáradt vagy nem 

érzi jól magát, illet ve ha gyóg-
yszer, kábítószer, alkohol vagy 
más o lyan szerek hatása alatt 
áll, melyek reflexeit és fi gy el mét 
károsan befolyásolják.

6) Ha harmadik személynek 
átadja vagy kölc sö na dja a gépet, 
győződjön meg arról, hogy az elol-
vasta a jelen használati utasításba 
foglalt tudnivalókat.
7) Ne feledje, hogy a gép ke-
zelője vagy használója fe lelős a 
más személyeket ért balesetekért 
és vá ra tlan eseményekért, illet-
ve azok tulajdonában ke let ke ző 
károkért.

B) MUNKAVÉGZÉS ELŐTTI 
      MŰVELETEK

1) Munka közben olyan megfelelő 
öltözetet kell hor da ni, mely nem 
akadályozza a használót. 
–  Hordjon testhezálló védőruhát, 

rezgésgátló kesz tyűt, védősze-
müveget, porvédő maszkot, si-
sakot, fül  védőt és csúszásgátló 
talppal rendelkező vá gás biztos 
cipőt. Ne működtesse a gépet 
mezítláb vagy nyitott szandálb-
an. Kerülje nyaklánc, karkötő, 
nyakkendő és az olyan ruház-
at használatát, melyen lobogó 
részek, szalagok vannak. Ha 
hosszú a haja, kösse össze

–  Ne használjon sálat, köpenyt, 
nyakláncot vagy bár milyen 
lelógó vagy széles kellékeket, 
melyek bea kadhatnak a gépbe.

–  Ha hosszú a haja, kösse megfe-
lelően össze.

2) Használat előtt végezze el a 
gép ha té ko ny sá gá nak alapos el-
lenőrzését, különösen az alább-
iakra for dítson figyelmet:
–  a motort leállító kapcsolónak 
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könnyen kell egyik he lyzetből a 
másikba mozdulnia;

–  a gép markolatait és védőrészeit 
tisztán kell tar ta ni, és azoknak 
szilárdan kell a géphez rögzülni-
ük;

–  a védőszerkezetek soha nem 
lehetnek sérültek;

–  a ventilátor ne legyen sérült; 
–  a gyűjtőzsák ne legyen sérült. 
5) Vizsgálja jól át a munkavégzés 
területét és tá vo lít son el kézileg 
minden olyan tárgyat, melyet a 
gép ki dobhat (lombfúvó üzemm-
ódban), vagy mely a bes zívó cső 
eldugulását okozhatja (lombszívó 
ü zem módban), illetve veszélyforr-
ást jelenthet (kövek, gallyak, va-
shuzalok, csontok, stb.). 

C) HASZNÁLAT KÖZBEN

1) Ne szereljen a gépre olyan 
szerkezeteket vagy tar tozékokat, 
amelyeket a gyártó nem erre a 
célra ter vezett vagy nem hite-
lesített.
3)  Ne használja a gépet, rossz 
időben, különösen abban az eset-
ben a villám veszélyt.
2) Kizárólag nappal vagy jó világ-
ítás mellett dol goz zon.
4) Soha ne használja a gépet:
–  az egyes üzemmódokhoz (lom-

bszívó vagy –fúvó) előírt tar-
tozékok felszerelése nélkül; 

–  más személyek, főleg gyer-
mekek jelenlétében, il let ve áll-
atok közelében;

–  zárt helyiségekben, égést-
ermék jelenlétében, rob -
banásveszélyes légkörben 
vagy gyúlékony a nya gok vagy 
elektromos készülékek köz-
elében.

5) Álljon biztos és stabil helyzet-
ben:
–  amennyire csak lehet, kerülje 

a vizes, vagy csús zós talajon 
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 szívó és –fúvó tar to zékokat; 
–  minden egyes alkalommal, 

amikor a gépet ő ri ze tlenül ha-
gyja; 

–  munkavégzési zónák közötti 
helyváltoztatás köz ben. 

12) ) Állítsa le a motort és húzza 
ki a tápkábelt (győződjön meg ar-
ról, hogy minden mozgó alkatrész 
álló):
–  Amikor a gép szállítása;
–  Amikor elhagyja a gépet felüg
    yelet nélkül
–  a gép ellenőrzése, tisztítása 

előtt, vagy mielőtt a zon vala-
milyen munkálatot végez;

–  idegen test beszívását követően. 
Ellenőrizze, ho gy történt–e 
károsodás a gépen, és vég-
ezze el a szükséges javításokat, 
mielőtt újból használatba venné 
a gépet;

–  ha a gép rendellenesen vibrál;
–  amikor a gépet nem használja. 
13) A tűzveszély elkerülése érd-
ekében ne hagyja a meleg mo-
torú gépet levelek között, a száraz 
fűben vagy más gyúlékony anyag 
közelében. 
14) –  Tartsa a vezetéket a háta 

mögött, a géptől távol.
–  Ha a vezeték sérül a használat 

alatt, azonnal bontsa a hálóza-
ti csatlakozását. - NE ÉRJEN 
A VEZETÉKHEZ, AMÍG NEM 
BONTOTTA A HÁLÓZATI 
CSATLAKOZÁSÁT!

–  Soha ne fújja a szemetet más 
személyek irányába. 

D) KARBANTARTÁS ÉS 
      TÁROLÁS

1) A csavarokat és a csava-
ranyákat mindig tartsa meghúzva, 
hogy a gép mindig üzembiztos le-
gyen. Fon tos a folyamatos, alapos 
karbantartás a gép é lettartama és 
biztonságos működése ér de ké-

illetve a túl egyenetlen vagy me-
redek föl dön történő munkavég-
zést, melyek nem ga rantálják a 
kezelő stabil helyzetét munka 
közben;

–  soha ne fusson, hanem gyalo-
goljon és figyeljen a talaj egye-
netlenségeire és esetleges aka-
dályokra.

–  mérje fel a talaj potenciális 
veszélyét ott, ahol a munkát 
végzi, és minden óvintézkedést 
tegyen meg annak érdekében, 
hogy garantálni tudja sa ját 
biztonságát, különösen lejtőkön, 
egyenetlen, csúszós vagy inga-
tag talajon. 

6) A motort szilárdan rögzített gép 
mellett indítsa el: 
–  ellenőrizze, hogy más személyek 

legalább 15 mé te res távolságra 
tartózkodjanak a gép hatósu-
ga rá tól.

7) Ne vesse alá a gépet túlságos 
erőfeszítésnek és ne használjon 
kis gépet nehéz munkák vé gre-
haj tá sá hoz; a megfelelő gép 
használata csökkenti a le het séges 
veszélyeket, és javítja a munka 
minőségét. 
8) Ügyeljen arra, hogy ne ütközzön 
erősen idegen tár gyaknak és fi-
gyeljen a levegő által kidobott 
porra és tárgyakra; ne irányítsa a 
légáramot személyek va gy állatok 
felé.
9) Ne helyezzen kézzel tárgyak-
at a szívónyílásba (lombs zívó 
üzemmódban) és ne szívjon fel 
na gy mé retű tárgyakat, melyek 
károsíthatják a ventilátort.
10) A működés során ügyeljen 
arra, hogy a keze ne ke rüljön a 
beszívórács és a levegő kifúvó 
nyílás kö ze lébe, és ne akadályozza 
a levegő áramlását.
11) Állítsa le a motort:
–  amikor fel– és leszereli a lomb-
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ben.
2) Kizárólag a jelen használati 
utasításban szereplő beava-
tkozásokat végezze el a gépen, 
és csak akkor, ha rendelke-
zik a szükséges szakértelemm-
el és szers zámokkal. 
3) Hagyja kihűlni a motort, mielőtt 
a gépet bárhol el helyezné.
4) A tűzveszély csökkentése 
céljából ne hagyja a munka mel-
léktermékeit tartalmazó tárolóedé-
nyeket a helyiségben.
5) Használjon védőkesztyűt min-
den karbantartási mű velethez.
6) Biztonsági okokból a gépet 
soha ne használja el kopott vagy 
megrongálódott alkatrészekkel. 
A sé rült alkatrészeket ne javítsa, 
hanem eredeti gyá ri új alkatrész-
ekre cserélje le. Csak eredeti 
cse realkatrészeket használjon. A 
minőségileg nem megfelelő alka-
trészek károsíthatják a gépet, és a 
biztonságot is veszélyeztetik.
7) Mielőtt eltenné a gépet, 
győződjön meg arról, ho gy a kar-
bantartáshoz használt kulcsokat il-
letve szers zámokat eltávolította–e. 
8) A gépet gyermekek által el nem 
érhető helyre tegye el.
9) Gyakran ellenőrizze a 
gyűjtőzsákot a gép elhasználódá-
sa és a minőség csökkenése 
elkerülésének érdekében. 
10) Soha ne tapogatózott, hogy 
megkerülje a zár funkciót a véd-
elmi eszköz

E) TOVÁBBI 
      FIGYELMEZTETÉSEK 

1) Minden használati alkalom előtt 
ellenőrizze, hogy a gépen nincse-
nek-e károsodás jelei. Az esetleg 
szükséges javításokat szakszerviz 
végezze. Kapcsolja ki a gépet és 
húzza ki a dugót a csatlakozóaljz-
atból, ha a gép rendellenesen vi-

brálni kezd, és forduljon szakszer-
vizhez a szükséges ellenőrzések 
elvégzéséért.
2) A kopásnak kitett alkatrészeket 
kizárólag szakszervizben cserélt-
esse ki.
3) Soha ne használja a gépet, ha 
a tápvezeték vagy a hosszabbító 
sérült vagy elkopott.
4) Soha ne csatlakoztasson sérült 
vezetéket a csatlakozóaljzathoz 
és ne érjen a csatlakozóaljzat-
ba bekötött sérült vezetékhez. A 
sérült vagy rongálódott vezeték 
a feszültség alatti részekkel való 
érintkezést okozhatja.
5) A gép tápvezetékének káros-
odása esetén kizárólag eredeti 
cserevezetékre cseréltesse ki a 
márkakereskedőnél vagy szaks-
zervizben. 
6) 30 mA–nél nem magasabb 
áramon kioldó differenciálkapcs-
olón (RCD - Residual Current Devi-
ce) keresztül táplálja a készüléket.
7) Bármilyen elektromos készülék 
állandó hálózati csatlakozta-
tását képesített villanyszerelőn-
ek kell elvégeznie a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően. 
A nem megfelelően kivitelezett 
csatlakoztatás súlyos személyi 
sérüléseket idézhet elő, akár halált 
is okozhat.
8) FIGYELEM:  VESZÉLY! A ned-
vesség és az elektromosság nem 
fér össze:
– csak szárazon nyúljon az 
elektromos vezetékekhez és vég-
ezze azok csatlakoztatását;
– a csatlakozóaljzat vagy a ve-
zeték soha ne érintkezzen nedves 
felülettel (pocsolya vagy nedves 
fű);
– a vezetékeknek és az aljzatok-
nak vízhatlan csatlakozásai legye-
nek. A kereskedelmi forgalomban 
kapható vízhatlan és szabványos 
hosszabbítókat használjon.
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9) A tápvezetékek minősége fe-
leljen meg legalább a H05RN-F 
vagy H05VV- F típusnak, minimális 
keresztmetszete 1,5 mm2 és 
ajánlott maximális hossza 25 m 
legyen.
10) A gép beindítása előtt rögzítse 
a vezetéket a vezetéktartóra.
11) Ne használja az elszívócsö-
vet az elektromos vezeték felett. 
A vezetéktartó akasztót a jelen 
használati útmutatóban feltüntetett 
módon használja, hogy elkerülje 
a vezeték véletlenszerű lekapc-
solódását, biztosítva ugyanakkor 
az erőltetés nélküli beillesztését 
az aljzatba.
12) Soha ne húzza a gépet a tápv-
ezetéknél fogva, és ne húzza a ve-
zetéket a villásdugó kihúzásához. 
Ne tegye ki a vezetéket hőforráso-
knak, és ne tegye lehetővé olajjal, 
oldószerekkel, vagy éles tárgyak-
kal történő érintkezését. 
13) Ne érintse meg a moz-
gó alkatrészeket, amíg a gép le 
van választva a hálózatról és a 
veszélyes részei bútorok tartóztatt-
ak le 

F) SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS

1) Minden alkalommal, amikor a 
gépet mozgatni, va gy szállítani 
kell:
– kapcsolja ki a motort;
–  a gépet kizárólag a markola-

tánál fogva emelje és a csöveket 
olyan irányba állítsa, hogy ne 
a ka dá lyo zzák a mozgást.

2) Amikor gépjárművel szállítja 
a gépet, szerelje le a csöveket 
és úgy helyezze el, hogy senkit 
se ne veszélyeztessen, továbbá 
rögzítse erősen a gépet, hogy ne 
boruljon fel.

G) KÖRNYEZETVÉDELEM

1) A csomagolást és a munkavég-
zés után meg ma ra dó anyagokat a 
helyi hatályos előírások szerint kell 
semlegesíteni.
2) Az üzemen kívül való 
helyezéskor ne szennyezze a 
géppel a környezetet, hanem a 
hatályos helyi e lőí rá sok értelm-
ében adja le egy gyűjtőtelepen .

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 



A csomagolóanyagok selejtezését mindig a helyi 
ha tá lyos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

1.  LOMBFÚVÓKÉNT VALÓ HASZNÁLAT  
(1. ábra)

–  Szerelje fel a biztonsági rácsot (1) a motor 
egységre (2), állítsa be az ábra szerint, fordítsa 
el órairányba a rögzítő csavar felé és csavarja 
be a teljes rögzülésig és a biztonsági kapcsoló 
bekapcsolásáig.

–  Illessze a fúvócsövet (5) a motor nyílásához és 

A gép alkalmazható lombfúvó vagy lombszívó 
ü zem módban, mindkét használat esetén fel kell 
sze relni a gépet az e célra mellékelt tar to zé kok-
kal.

FIGYELEM!  A gép kicsomagolását és 
összeszerelését szilárd, sík felületen kell 
végezni, továbbá elegendő helyet kell 
biztosítani a gép és a cso magolás moz ga tá
sá hoz a megfelelő szers zá mok alkal
mazásával.
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 2.  ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁSOK

VESZÉLY!  A nedvesség és az 
elektromosság nem fér össze.

–  Az elektromos vezetékekhez nyúlni, és a zo
kat csatlakoztatni csak szárazon lehet.

–  A csatlakozóaljzat vagy a vezeték soha ne 
é rintkezzen nedves felülettel (pocsolya va
gy nedves föld).

–  A készüléket egy differenciál kapcsolón 
keresztül működtesse (RCD  Residual Cur
rent Device) 30 mA meg nem haladó kioldó 
árammal.

A hosszabbító vezetékek minőségének meg kell 
felelnie legalább a H07RN-F vagy H07VV-F típus-
nak, minimális keresztmetszete 1,5 mm2, ajánlott 
maximális hossza 30 m.

Munka közben ne tartsa összetekerve a hosszab-
bítót, hogy fel ne melegedjen.

VESZÉLY!  Bármilyen elektromos kés
 zülék bekötését képzett villanyszerelőnek kell 
elvégeznie a hatályos jogszabályoknak me
gfelelően. A nem megfelelően kivitelezett be
kötés súlyos személyi sérüléseket idézhet elő, 
akár halált is okozhat.

1. A GÉP ELLENŐRZÉSE

FIGYELEM!  Győződjön meg arról, ho
gy a gép ne legyen áram alatt! 

Mielőtt munkába kezdene:

–  ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat fes zül-
t sége és frekvenciája megfelel-e az „Azo no sí tó 
címkén” (1. – 2.7. fejezet) feltüntetett ér té kek-
nek.

–   ellenőrizze, hogy a kapcsoló kar szabadon, 
erőltetés nélkül mozogjon és elengedésekor 
gyorsan visszatérjen az alapállásba;

–  ellenőrizze, hogy a kapcsoló és a biztonsági 
kapcsoló karok szabadon, erőltetés nélkül tu-
djon mozogni, valamint hogy elengedésüket 
követően automatikusan és gyorsan vissza-
térjenek alaphelyzetükbe;

–  ellenőrizze, hogy a hűtő levegő járatai nincse-
nek-e eltömődve;

–  ellenőrizze, hogy a tápvezeték és a hosszab bí tó 
nem sérült-e;

–  ellenőrizze, hogy a gép markolatai és védőrés-
zei tiszták és szárazak legyenek, megfelelően 
le gyenek felszerelve és erősen a gépre legye-
nek rögzítve;

–  ellenőrizze, hogy a gépen nincsenek-e kopás 
il letve ütéseknek, vagy más okoknak betudha tó 
sérülés jelei, és gondoskodjon a szük séges ja-
vításokról;

 –   lombszívó üzemmódban ellenőrizze, hogy a 
gyűj tőzsák ép–e, megfelelően le van–e zárva 
és a zipzár működik–e;

–   készítse elő a tartozékokat a kívánt ü zem mód-
nak (lombszívó vagy –fúvó) megfelelően, és el-
lenőrizze megfelelő rögzítésüket.

tolja be ütközésig, hogy stabilan rögzüljön.

MEGJEGYZÉS  A felszerelés akkor megfe-
lelő, ha a fúvócső szájának lapos része a talaj felé 
van fordítva.

•  A fúvócső (5) leszereléséhez nyomja meg az 
alul levő nyelvet (6).

2.  LOMBSZÍVÓKÉNT VALÓ HASZNÁLAT 
(2. ábra)

•  Vegye le a biztonsági rácsot (ha fel van sze-
relve) a felszerelési műveletek fordított sorrendű 
elvégzésével.

Ezután:

–  Illessze a első  elszívócső (1) üregét az második 
cső kiálló részéhez (2) és tolja be ütközésig, 

hogy a két cső stabilan rögzüljön egymáshoz.
–  Szerelje fel az első cső (1) felső részét (fogan-

tyúval) a motor egységre (3), állítsa be az ábra 
szerint, fordítsa el órairányba a rögzítő csavar 
felé és csavarja be a teljes rögzülésig.

–  Illessze a gyűjtőzsák-csatlakozócsövet (6) a mo-
toros egység nyílásához és tolja be ütközésig, 
hogy stabilan rögzüljön. 

–  Kapcsolja a zsák kapcsát (/) a második csövön 
levő csatlakozó elemhez (8).

•  A zsák eltávolításához nyomja meg a csatlakozó 
cső alsó részén levő nyelvet (9) és oldja ki a 
kapcsot (7).
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stében lehetnek, ami súlyos egészségi 
kockázatot jelenthet.Ezért a gép használata 
előtt az ilyen orvostechnikai eszközökkel élő 
személyek forduljanak információért ke
zelőorvosukhoz vagy az eszközök gyárt
ójához.

FIGYELEM!  Az Ön és mások bizton
sá ga érdekében:

1)   Ne használja a gépet ha előtte nem olva
sta el figyelmesen a használati utasítást. 
Is me rje meg a kezelőszerveket, és 
sajátítsa el e gép kezelését. Tanulja meg 
a motor gyors leállítását.

2)  Fennmaradó kockázatok: a biztonsági 
előírások betartása ellenére is fennma
radhatnak bizonyos további kockázatok, 
melyeket nem zárhatunk ki. A gép típusa 
és felépítése alapján az előre létható po
tenciális veszélyek a következők:
–  Kirepülő tárgyak, melyek a szem 

sérülését okozhatják;
–  Halláskárosodás, ha nem visel zajvédő 

felszerelést.
3)  Ne feledje, hogy a gép kezelője vagy 

felhasználója felelős a más személyeken 
be kö vetkező balesetekért és váratlan ese
ményekért, illetve azok tulajdonában ke
letkező károkért.

4)  Hordjon megfelelő öltözetet munka köz

Mások és környezete tiszteletben tartása ér-
de kében:

–  Ne zavarjon másokat.
–  Szigorúan tartsa be a helyi előírásokat a 

mun ka során keletkezett növényi ma ra dé-
kok megsemmisítését illetően.

–  Szigorúan tartsa be a helyi előírásokat az 
o laj, benzin, elromlott alkatrészek, vagy bár-
milyen, a környezetet jelentősen szen nye ző 
anyag tekintetében.

FIGYELEM!  A rezgéseknek történő 
hoss zú időn keresztüli kitétel neu ro vasz ku lá
ris zavarokat és sérüléseket okozhat (ismer
tebb nevén “Raynaud jelenség” vagy “fehér 
kéz”) főleg annál, aki keringési zavarokban 
szenved. A tünetek a kezet, a csuklót és az 
uj ja kat érintik, csökken az érzékenységük, 
zsib badtak, viszketnek, fájnak, elszíntelened
nek, vagy a bőr szerkezete módosul. Ezeket a 
ha tásokat csak növeli az alacsony környezeti 
hő mérséklet és/vagy a markolatok túlzott szo
rítása. A tünetek megjelenésekor csök ken teni 
kell a gép használatának idejét, és or vo shoz 
kell fordulni.

VESZÉLY!  A gép motorja kis erejű 
elektromágneses mezőt hoz létre, ám nem 
zárható ki, hogy ez nem okoz interferenciát 
azokkal az aktív vagy passzív orvostechnikai 
eszközökkel, amelyek a gép kezelőjének te
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A MOTOR HASZNÁLATA (3. Ábra)

A ventilátor forgási sebességét az elvégzendő 
munkának megfelelően kell szabályozni a marko-
laton található gombbal (6).

A MOTOR LEÁLLÍTÁS (3. Ábra)
 
A motor leállításához:

–  Engedje fel a kapcsolót (5 - OFF).
–  ELŐSZÖR a hosszabbítót (3) húzza ki a csatla-

kozóaljzatból (4), és UTÁNA a gép tápveze tékét 
(2) a hosszabbítóból (3).

A MOTOR INDÍTÁSA (3. Ábra)

A motor indítása előtt:

 –  Csatlakoztassa a hosszabbítót (1) a hátsó mar-
kolaton kialakított vezetéktartóhoz.

–  ELŐSZÖR a tápvezeték dugóját (2) csatla-
koztassa a hosszabbítóhoz (3), és UTÁNA a 
hosszabbítót a csatlakozóaljzathoz (4). 

–  Ellenőrizze, hogy van-e elegendő szabad hely 
a gép körül.

A motor beindításához:

1. Fogja meg erősen a gépet.
2. Kapcsolja be a kapcsolót (5 - ON).

6. MOTOR INDÍTÁS - HASZNÁLAT - LEÁLLÍTÁS

7. A GÉP HASZNÁLATA



2. LOMBSZÍVÓ ÜZEMMÓD (6. Ábra)

FIGYELEM!  Munka közben a gépet 
mindig két kézzel erősen kell tartani, bal 
kézzel a felső markolatnál és jobb kézzel azel
szívócsövön levő markolatnál úgy, hogy a 
gyűjtőzsák a gépkezelő jobb oldalán legyen. 
Használja a vállpánt.

Lombszívó üzemmódban a motort kö ze pes/ na gy 
sebességen ajánlott használni.

A lombszíváskor tartsa a cső lekerekített végét a 
ta lajtól néhány centiméterre. 

A gyűjtőzsák szűrőként is működik, egy ház tar-
tá si porszívóhoz hasonló módon, ezét ügyeljen 
az alábbiakra:

–  a zsáknak legyen helye a felfúvódáshoz, ne a ka-
djon be a tartószíjba;

–  soha ne töltse meg teljesen;

–  haladéktalanul távolítsa el a zsákból az idegen 
tár gyakat, melyek veszélyeztethetik épségét.

A zsák ürítése:

–  kapcsolja ki a motort;
– szerelje le a gyűjtőzsákot a csőről és a motorról;
– nyissa ki a zipzárt (1) és ürítse ki a zsákot.

FONTOS  Lombszívó üzemmódban ne 
gyűjtsön a gépbe nedves füvet vagy avart, mert a 
ventilátor és a test eltömődhet. 

FONTOS  A túlzottan megtelt zsák 
használata miatt a gép hatékonysága csökken és 
a motor túlmelegedhet.

3. A MUNKA BEFEJEZÉSE

A munka befejeztével:

–  Állítsa le a motort az előzőekben feltüntetett-
eknek megfelelően (6. fejezet).

–  Ürítse ki a gyűjtőzsákot lombszívó üzemmód 
e setén.

ben. Viszonteladója felvilágosítást tud 
nyúj tani a legmegfelelőbb balesetvédelmi 
esz kö zök tekintetében, melyek a munka
vé g zés alatti biztonságát garantálni tu dják.

5)  Kizárólag nappal vagy jó világítás mellett 
dol gozzon.

6)  Ügyeljen arra, hogy azelszívócső ne szívja 
be a villamos kábelt. Használja a ve ze
ték tar tót, hogy elkerülje a hosszabbító 
véletlen ki hú zását a csatlakozóaljzatból, 
az ugyanakkor elősegíti a vezeték helyes 
csatlakozását az aljzathoz is. Soha ne 
nyúljon ross zul szigetelt, feszültség alatt 
levő ve ze  ték hez! Amennyiben használat 
közben a hosszabbító megsérül, ne 
nyúljon a ve ze tékhez, és haladéktalanul 
húzza ki az elektromos hálózatból.

7) Állítsa le a motort, és húzza ki a gépet:
–  minden egyes alkalommal, amikor a gé

pet őrizetlenül hagyja;
–  a gép ellenőrzése, tisztítása előtt, vagy 

mielőtt azon valamilyen munkálatot 
végez;

–  ha a gép rendellenesen vibrál: ez eset
ben azonnal keresse meg a vibrálás 
okát és végeztesse el a szükséges el le
nőr zé se ket egy szakszervizbeni;

–  amikor a gépet nem használja. 

•  Akassza a tartószíj kapcsát (1) a motorra és áll-
ítsa be a szíj kívánt hosszúságát. (4. ábra).

1. LOMBFÚVÓ ÜZEMMÓD (5. Ábra)

FIGYELEM!  Munka közben a gépet 
min dig erősen kell tartani a jobb kézzel a fel ső 
markolatnál. Használja a vállpánt.

A motor sebességét mindig a mozgatandó anyag 
függvényében szabályozza.

–  könnyű anyagok, és cserjék esetében a lac so ny 
fordulatszámon használja a motort,

–  fű és avar mozgatásához betonon vagy szilárd 
ta lajon használja a motor közepes for du lats zá-
mát, 

–  nehezebb anyagok, mint friss hó vagy na gy-
men nyiségű szennyeződés mozgatásához 
használja a motor nagy fordulatszámát. 

FIGYELEM!  Mindig a legnagyobb fi
gyelemmel dolgozzon, ügyeljen arra, hogy a 
moz gatott anyag vagy por ne okozza sze mél
yek vagy állatok sérülését, illetve anyagi kárt. 
Min dig figyelje a szél irányát, ne dolgozzon 
széllel szemben.
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2.  ELEKTROMOS VEZETÉKEK

FIGYELEM!  Rendszeresen vizsgálja 
felül az elektromos vezetékek állapotát. Mi nő
ségromlás illetve a szigetelés sérülése esetén 
cserélje ki azokat.
 
Ha a gép elektromos vezetéke sérült, kizárólag 
e redeti darabbal szabad helyettesíteni, melyet 
szakembernek kell elvégezni.

3. RENDKÍVÜLI BEAVATKOZÁSOK

Minden a jelen használati utasításban fel nem tün-
tetett karbantartási műveletet kizárólag a Viszon-
teladója végezhet.

Nem megfelelő műhelyekben, vagy nem szakem-
ber által végzett műveletek a garancia bár mely 
formájának elévülését vonják maguk után.

4. TÁROLÁS

Minden munkavégzést követően tisztítsa meg 
gon dosan a gépet portól valamint hulladékoktól, 
és javítsa meg, vagy cserélje ki a hibás alka trés-
ze ket.

A gépet száraz helyen, az időjárás viszon tag sá gai-
tól védetten és gyermekektől elzártan kell tárolni.

FIGYELEM!  Az ön és mások biz ton
sága érdekében:
–  Minden egyes használat után áramtalanítsa 

a gépet az elektromos hálózatról történő le
kapcsolással, és ellenőrizze a rajta keletke
zett esetleges sérüléseket.

–  A megfelelő karbantartás alapvető fontos
sággal bír a gép eredeti hatékony ságá nak 
és használati biztonságának hosszú i dőn 
keresztüli megőrzése tekintetében.

–  A csavarokat és a csavaranyákat mindig tar
tsa meghúzva, hogy a gép mindig üzemb
iztos legyen.

–  Soha ne használja a gépet kopott vagy sé
rült alkatrészekkel. A sérült alkatrészeket ne 
javítsa, hanem eredeti gyári új alka trésze kre 
cserélje le.

–  Csak eredeti cserealkatrészeket haszná ljon. 
A minőségileg nem megfelelő alka trés zek 
károsíthatják a gépet, és a bizton ságot is 
veszélyeztetik.

FIGYELEM!  A karbantartási műveletek 
alatt bontsa a gép hálózati csatlakozását.

1. MOTOR HŰTÉSE

A motor túlmelegedésének és károsodásának el-
kerülése érdekében a hűtőlevegő rácsait mindig 
tisztán és fűrészportól, valamint hulla dékoktól 
men tesen kell tartani.
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8. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

9. HIBÁK AZONOSÍTÁSA

1) A motor nem indul 
el, vagy nem marad 
járatban

2) A motor 
szabálytalanul 
működik, vagy nincs 
elég teljesítménye 
terhelés esetén

– Nincs áramellátás

–  A légbeszívó rács nincs felszerelve 
vagy helytelenül van felszerelve

–  A szívócső nincs felszerelve vagy 
helytelenül van felszerelve 

–  A gyűjtőzsák megtelt vagy eltömődött

–  Ellenőrizze az elektromos csatla-
kozásokat

–  Szerelje fel és rögzítse megfe-
lelően a légbeszívó rácsot (4.1. fej.)

–  Szerelje fel és rögzítse megfe-
lelően az elszívócsövet (4.2. fej.)

–  Ürítse ki a gyűjtőzsákot (lásd 7. 
fejezet)

PROBLÉMA VALÓSZÍNŰ OK MEGOLDÁS
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A) 

1. La Società: STIGA SpA  – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy 

2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:  Soffiatore-Aspiratore portatile da giardino / 
                                                                                             soffiatura-aspirazione 

a)  Tipo / Modello Base BL 2.6 E

b)  Mese/Anno di costruzione 

c)  Matricola 

d) Motore elettrico 

3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

• MD: 2006/42/EC  
 e) Ente Certificatore  / 
 f) Esame CE del tipo: / 

• OND: 2000/14/EC, ANNEX V - 2005/88/EC
     D. Lgs. 262/2002, ANNEX V, proc. 1 (Italy) 

              e) Ente Certificatore: / 

• EMCD: 2014/30/EU 
• RoHs II : 2011/65/EU  

  

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 

EN 60335-1:2012/A11:2014 
EN 50636-2-100:2014      
EN 505821:2012 

EN 55014-1:2006/A2:2011 
EN 55014-2:1997/A2:2008 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013

g) Livello di potenza sonora misurato 95 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 98 dB(A) 
l) Flusso d’aria 420 m³/s 

  

           m) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: STIGA SpA   
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia 

 n) Castelfranco V.to, 19.06.2017 Vice Presidente Quality & Customer Service 
   Ing. Raimondo Hippoliti 
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FR (Traduction de la notice originale) 

Déclaration CE de Conformité 
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A) 
1. La Société 
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine :  Souffleur–Aspirateur de jardin portatif 
/ soufflage / aspiration 
a) Type / Modèle de Base 
b) Mois / Année de construction 
c) Série 
d) Moteur: électrique 
3. Est conforme aux prescriptions des 
directives :  
e) Organisme de certification  
f) Examen CE du Type 
4. Renvoi aux Normes harmonisées  
g) Niveau de puissance sonore mesuré 
h) Niveau de puissance sonore garanti 
l) Flux d’air  
m) Personne habilitée à établir le Dossier 
Technique :    
n) Lieu et Date                             

EN (Translation of the original instruction) 
EC Declaration of Conformity  
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A) 
1. The Company 
2. Herby declares under its own responsibility 
that the machine: Hand-held garden Blower-
Vacuum / blowing / suction 
a) Type / Base Model 
b) Month / Year of manufacture 
c) Serial number 
d) Motor: electric 
3. Conforms to directive specifications:  
e) Certifying body 
f) EC examination of Type 
4. Reference to harmonised Standards 
g) Sound power level measured 
h) Sound power level guaranteed 
l) Flow of air 
m) Person authorised to create the Technical 
Folder:    
n) Place and Date                             

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

EG-Konformitätserklärung 
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil 
A) 
1. Die Gesellschaft 
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die 
Maschine: Handgehaltener Laubbläser–
Laubsauger / blasen/aufsaugen 
a) Typ / Basismodell 
b) Monat / Baujahr 
c) Seriennummer 
d) Motor: elektrisch 
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien 
entspricht:  
e) Zertifizierungsstelle 
f) EG-Baumusterprüfung 
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen 
g) Gemessener Schallleistungspegel 
h) Garantierter Schallleistungspegel 
l) Luftstrom 
m) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 
befugte Person:    
n) Ort und Datum                              

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing) 
EG-verklaring van overeenstemming 
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)
1.  Het bedrijf 
2. Verklaart onder zijn eigen 
verantwoordelijkheid dat de machine: Draagbare 
Blazer–Zuiger voor tuinwerken /  
blazen / zuigen 
a) Type / Basismodel 
b) Maand / Bouwjaar 
c) Serienummer 
d) Motor: elektrisch 
3. Voldoet aan de specificaties van de richtlijnen:  
e) Certificatie-instituut 
f) EG-onderzoek van het Type 
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen 
g) Gemeten niveau van geluidsvermogen 
h) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen 
l) Luchtstroom 
m) Bevoegd persoon voor het opstellen van het 
Technisch Dossier    
n) Plaats en Datum                             

ES (Traducción del Manual Original) 

Declaración de Conformidad CE 
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 
A) 
1. La Empresa 
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la 
máquina: Soplador–Aspirador portátil de jardín /  
soplado /   aspiración 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mes / Año de fabricación 
c) Matrícula 
d) Motor: eléctrico 
3. Cumple con las especificaciones de las 
directivas:  
e) Ente certificador 
f) Examen CE del Tipo 
4. Referencia a las Normas armonizadas 
g) Nivel de potencia sonora medido 
h) Nivel de potencia sonora garantizado 
l) Flujo de aire 
m) Persona autorizada a realizar el Manual 
Técnico:    
n) Lugar y Fecha                             

PT (Tradução do manual original) 
Declaração CE de Conformidade 
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 
A) 
1. A Empresa 
2. Declara sob a própria responsabilidade que a 
máquina: Soplador–Aspirador portátil de jardim /  
sopro / aspiração 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mês / Ano de fabrico 
c) Matrícula 
d) Motor: eléctrico 
3. É conforme às especificações das diretivas:  
e) Órgão certificador  
f) Exame CE do Tipo 
4. Referência às Normas harmonizadas 
g) Nível medido de potência sonora  
h) Nível garantido de potência sonora 
l) Fluxo de ar 
m) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
n) Local e Data                             

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 

EK-∆ήλωση συµµόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II, 
µέρος A) 
1. Η Εταιρία
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: Φορητός
Φυσητήρας-Aναροφητήρας κήπου  / 
εµφύσηση / αναρρόφηση
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθµός µητρώου  
d) Κινητήρας: ηλεκτρικό
3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της
οδηγίας:  
e) Οργανισµός πιστοποίησης
f) Εξέταση CE του Τύπου  
4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης
g) Στάθµη µέτρησης ακουστικής ισχύος
h) Στάθµη εγγυηµένης ακουστικής ισχύος
l) Ροή αέρα
m) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:    
n) Τόπος και Χρόνος                             

TR  (Orijinal Talimatların Tercümesi) 
AT Uygunluk Beyanı 
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A) 
1. Şirket 
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki 
makinenin: Bahçe için elde taşınabilir Üfleyici–
Aspiratör / üfleme / emme 
a) Tip / Standart model 
b)  Üretimin Ay / yıl 
c) Sicil numarası 
d) Motor: elektrikli  
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun 
olduğunu beyan etmektedir:  
e) Sertifikalandıran kurum 
f) ... Tipi CE incelemesi 
4. Harmonize standartlara atıf 
g) Ölçülen ses güç seviyesi 
h) Garanti edilen ses güç seviyesi 
l) Hava akışı 
m) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:    
n) Yer ve Tarih                             

MK  (Превод на оригиналните упатства) 

Декларација за усогласеност со ЕУ  
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II, 
дел A) 
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина: Преносен Раздувувач
-Вшмукувач / раздувување / вшмукување
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор: на струја
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:  
д)  тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
е) Акустички притисок
ж) измерено ниво на звучна моќност
и) вибрации на рацете
љ) овластено лице за составување на
Техничката брошура    
н) место и датум                             

EXAMPLE
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NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning) 
EF- Samsvarserklæring 
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen: Bærbar 
blåsemaskin-sugemaskin for hager/  
blåsing / innsuging 
a) Type / Modell 
b) Måned / Byggeår 
c) Serienummer 
d) Motor: elektrisk  
3. Oppfyller kravene i direktivene:  
e) Sertifiseringsorgan 
f) EF-typeprøving 
4. Henvisning til harmoniserte standarder 
g) Målt lydeffektnivå 
h) Garantert lydeffektnivå 
l) Luftstrømning 
m) Person som har fullmakt til å utferdige 
teknisk dokumentasjon:    
n) Sted og dato                             

SV  (Översättning av bruksanvisning i original) 

EG-försäkran om överensstämmelse 
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la) 
1. Företaget 
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen : 
Bärbar Lövblås–Lövsug för trädgårdsbruk  /  
blåsning / utsugning 
a) Typ / Basmodell 
b) Månad / Tillverkningsår 
c) Serienummer 
d) Motor: elektrisk 
3. Överensstämmer med föreskrifterna i 
direktivet  
e) Intygsorgan_ Anmält organ 
f) EG typgodkännande 
4. Referens till harmoniserade standarder 
g) Uppmätt ljudeffektnivå 
h) Garanterad ljudeffektnivå 
l) Luftflöde 
m) Auktoriserad person för upprättandet av den 
tekniska dokumentationen:    
n) Ort och datum                             

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning) 
EF-overensstemmelseserklæring  
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen: Bærbar 
Bærbar–løvsuger /  
blæsning / indsugning 
a) Type / Model 
b) Måned / Konstruktionsår 
c) Serienummer 
d) Motor: elektrisk 
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne 
ifølge direktiverne:  
e) Certificeringsorgan 
f) EF-typeafprøvning 
4. Henvisning til harmoniserede standarder 
g) Målt lydeffektniveau 
h) Garanteret lydeffektniveau 
l) Luftflow 
m) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde 
det tekniske dossier:    
n) Sted og dato                             

FI  (Alkuperäisten ohjeiden käännös) 
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A) 
1. Yritys 
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone: 
Käsin kannateltava lehtipuhallin–lehti-Imuri /  
puhallus / imu  
a) Tyyppi / Perusmalli 
b) Kuukausi /Valmistusvuosi 
c) Sarjanumero 
d) Moottori : sähköinen 
d) Moottori : akku   
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien 
asettamien vaatimusten kanssa:  
e) Sertifiointiyritys 
f) EY-tyyppitarkastus 
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin 
g) Mitattu äänitehotaso 
h) Taattu äänitehotaso 
l) Ilmavirtaus 
m) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu 
henkilö:    
n) Paikka ja päivämäärä                            

CS  (Překlad původního návodu k používání) 
ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES, 
Příloha II, část A) 
1. Společnost 
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj: 
Přenosný zahradní Foukač–Vysavač /  
foukání / vysávání 
a) Typ / Základní model 
b) Měsíc / Rok výroby 
c) Výrobní číslo 
d) Motor: elektrický 
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:  
e) Certifikační orgán 
f) ES zkouška Typu 
4. Odkazy na Harmonizované normy 
g) Naměřená úroveň akustického výkonu 
h) Zaručená úroveň akustického výkonu 
l) Proud vzduchu 
m) Osoba autorizovaná pro vytvoření 
Technického spisu:    
n) Místo a Datum                             

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) 
Deklaracja zgodności WE 
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, 
część A) 
1. Spółka 
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że 
maszyna: Dmuchawa-Odkurzacz ogrodowy 
trzymany w rękach/ wydmuchiwanie powietrza / 
zasysanie 
a) Typ / Model podstawowy 
b) Miesiąc / Rok produkcji 
c) Numer seryjny 
d) Silnik: elektryczny 
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących 
Dyrektyw:  
e) Jednostka certyfikująca 
f) Badanie typu WE 
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych 
g) Zmierzony poziom mocy akustycznej 
h) Gwarantowany poziom mocy akustycznej 
l) Przepływ powietrza 
m) Osoba upoważniona do zredagowania 
Dokumentacji technicznej:    
n) Miejscowość i data                             

HU (Eredeti használati utasítás fordítása) 

EK-megfelelőségi nyilatkozata 
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész) 
1. Alulírott Vállalat 
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti, 
hogy az alábbi gép: Hordozható kerti Lombfúvó–
Lombszívó /  
lombfúvás/-szívás 
a) Típus / Alaptípus 
b) Hónap / Gyártás éve 
c) Gyártási szám 
d) Motor: elektromos 
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:  
e) Tanúsító szerv 
f) CE vizsgálat típusa 
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra 
g) Mért zajteljesítmény szint 
h) Garantált zajteljesítmény szint 
l) Levegőáramlás 
m) Műszaki Dosszié szerkesztésére 
felhatalmazott személy:    
n) Helye és ideje                             

RU (Перевод оригинальных инструкций) 
Декларация соответствия нормам ЕС  
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A) 
1. Предприятие  
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина: Портативная
садовая Воздуходувк-Аспиратор / дутье / 
всасывание
a) Тип / Базовая модель
b) Месяц /Год изготовления  
c) Паспорт
d) Двигатель: электрический
3. Соответствует требованиям следующих
директив:  
e) Сертифицирующий орган
f) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы  
g) Измеренный уровень звуковой мощности
h) Гарантируемый уровень звуковой
мощности
l) Поток воздуха
оператора
m) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:    
n) Место и дата                             

HR (Prijevod originalnih uputa) 

EK Izjava o sukladnosti 
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II, 
dio A) 
1. Tvrtka: 
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je 
stroj: Prijenosni Puhač lišća-Usisavač lišća /  
puhanje/usisavanje lišća 
a) Vrsta / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Matični broj 
d) Motor: električni 
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:  
e) Certifikacijsko tijelo 
f) Tipsko ispitivanje EZ 
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane 
norme: 
g) Izmjerena razina zvučne snage 
h) Zajamčena razina zvučne snage 
l) Protok zraka 
m) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke 
datoteke:    
n) Mjesto i datum                             

SL (Prevod izvirnih navodil) 

ES izjava o skladnosti 
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A) 
1. Družba  
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj: 
Prenosni vrtni Puhalnik–Sesalnik /  
razpihovanje / sesanje 
a) Tip / osnovni model 
b) Mesec /Leto izdelave 
c) Serijska številka 
d) Motor: električen 
3. Skladen je z določili direktiv :  
e) Ustanova, ki izda potrdilo 
f) ES pregled tipa 
4. Sklicevanje na usklajene predpise 
g) Izmerjen nivo zvočne moči 
h) Zagotovljen nivo zvočne moči 
l) Pretok zraka 
m) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične 
knjižice:    
n) Kraj in datum                             

BS  (Prijevod originalnih uputa) 
EZ izjava o sukladnosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo 
A) 
1. Firma 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Baštenski ručni Duvač -Usisivač  / 
duvanje/usisavanje 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor: električno 
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:  
e) Certifikaciono tijelo 
f) EZ ispitivanje tipa 
4. Pozivanje na usklađene norme 
g) Izmjereni nivo zvučne snage 
h) Garantovani nivo zvučne snage 
l) Protok vazduha 
m) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:    
n) Mjesto i datum                             

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie) 
ES vyhlásenie o zhode 
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES, 
Príloha II, časť A) 
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj: 
Prenosný záhradný Fúkač-Vysávač /  
fúkanie / vysávanie 
a) Typ / Základný model 
b) Mesiac / Rok výroby   
c) Výrobné číslo 
d) Motor: elektrický   
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:  
e) Certifikačný orgán 
f) Skúška typu ES 
4. Odkaz na Harmonizované normy 
g) Nameraná úroveň akustického výkonu 
h) Zaručená úroveň akustického výkonu 
l) Prúd vzduchu 
m) Osoba autorizovaná na vytvorenie 
Technického spisu:    
n) Miesto a Dátum                             

RO (Traducerea manualului fabricantului) 
CE -Declaratie de Conformitate 
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A) 
1. Societatea 
2. Declară pe propria răspundere că maşina: 
Suflantă–Aspirator portabilă de grădină /  
suflare / aspirare 
a) Tip / Model de bază
b) Luna /Anul de fabricație 
c) Număr de serie 
d) Motor: electric 
3. Este în conformitate cu specificaţiile 
directivelor:  
e) Organism de certificare 
f) Examinare CE de Tip 
4. Referinţă la Standardele armonizate  
g) Nivel de putere sonoră măsurat 
h) Nivel de putere sonoră garantat 
l) Flux de aer 
m) Persoană autorizată să întocmească Dosarul 
Tehnic    
n) Locul şi Data                             

LT (Originalių instrukcijų vertimas) 
EB atitikties deklaracija 
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A) 
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys: Rankinis 
lapų Pūstuvas- Lapų siurblys /  
pūtimas/siurbimas 
a) Tipas / Bazinis Modelis 
b) Mėnuo / Pagaminimo metai 
c) Serijos numeris 
d) Variklis: elektrinė
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:  
e) Sertifikavimo įstaiga 
f) CE tipo tyrimas 
4. Nuoroda į suderintas Normas 
g) Išmatuotas garso galios lygis 
h) Užtikrinamas garso galios lygis 
l) Oro srautas 
m) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:    
n) Vieta ir Data                             

LV  (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas) 
EK atbilstības deklarācija 
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II, 
daļa A) 
1. Uzņēmums 
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka 
mašīna: Rokturamais dārza Pūtējs – 
Sūcējventilators /  
pūšana / iesūkšana 
a) Tips / Bāzes modelis 
b) Mēnesis / Ražošanas gads 
c) Sērijas numurs 
d) Motors: elektriskais 
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:  
e) Sertifikācijas iestāde 
f) CE tipveida pārbaude 
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem 
g) Izmērītais skaņas intensitātes līmenis 
h) Garantētais skaņas intensitātes līmenis 
k) Uzstādītā jauda 
l) Gaisa plūsma 
m) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja 
tehnisko dokumentāciju:    
n) Vieta un datums                             

SR (Prevod originalnih uputstvaI) 
EC deklaracija o usaglašenosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo 
A) 
1. Preduzeće 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Baštenski ručni Duvač-Usisivač /  
duvanje/usisavanje 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mesec /Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor: električni 
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:  
e)  Sertifikaciono telo 
f) EC ispitivanje tipa: 
4. Pozivanje na usklađene norme 
g) Izmereni nivo zvučne snage 
h) Garantovani nivo zvučne snage 
l) Protok vazduha 
m) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke 
brošure    
n) Mesto i datum                             

BG (Превод на оригиналните инструкции) 
ЕО декларация за съответствие
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение
II, част А) 
1. Дружеството
2. На собствена отговорност декларира, че
машината: Преносима градинска духалка–
Аспиратор /  
продухване / аспирация
а) Вид / Базисен модел
б) Месец / година на производство
в) Сериен номер
г) Мотор: електрически
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:  
д) Сертифициращ орган
е) ЕО изследване на вида
4. Базирано на хармонизираните норми
ж) Ниво на измерена акустична мощност
и) Гарантирано ниво на акустична мощност
м) Въздушен поток
н) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:    
р) Място и дата

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge) 
EÜ vastavusdeklaratsioon 
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A) 
1. Firma 
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin: 
Kaasaskantav aiapuhur -aiaImur /  
puhumine / imemine 
a) Tüüp / Põhimudel 
b) Kuu aega / Tootmisaasta 
c) Matrikkel 
d) Mootor: elektriline 
3.  Vastab direktiivide nõuetele:  
e) Kinnitav asutus 
f) EÜ tüübihindamine 
4. Viide ühtlustatud standarditele 
g) Mõõdetud helivõimsuse tase 
h) Garanteeritud helivõimsuse tase 
l) Õhuvool 
m) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:    
n) Koht ja Kuupäev 
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A) 

1. La Società: STIGA SpA  – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy 

2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:  Soffiatore-Aspiratore portatile da giardino / 
                                                                                             soffiatura-aspirazione 

a)  Tipo / Modello Base BL 2.6 E

b)  Mese/Anno di costruzione 

c)  Matricola 

d) Motore elettrico 

3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

• MD: 2006/42/EC  
 e) Ente Certificatore  / 
 f) Esame CE del tipo: / 

• OND: 2000/14/EC, ANNEX V - 2005/88/EC
     D. Lgs. 262/2002, ANNEX V, proc. 1 (Italy) 

              e) Ente Certificatore: / 

• EMCD: 2014/30/EU 
• RoHs II : 2011/65/EU  

  

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 

EN 60335-1:2012/A11:2014 
EN 50636-2-100:2014      
EN 505821:2012 

EN 55014-1:2006/A2:2011 
EN 55014-2:1997/A2:2008 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013

g) Livello di potenza sonora misurato 95 dB(A) 
h) Livello di potenza sonora garantito 98 dB(A) 
l) Flusso d’aria 420 m³/s 

  

           m) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: STIGA SpA   
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia 

 n) Castelfranco V.to, 19.06.2017 Vice Presidente Quality & Customer Service 
   Ing. Raimondo Hippoliti 

                                                                                                            

171516007_6

FR (Traduction de la notice originale) 

Déclaration CE de Conformité 
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A) 
1. La Société 
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine :  Souffleur–Aspirateur de jardin portatif 
/ soufflage / aspiration 
a) Type / Modèle de Base 
b) Mois / Année de construction 
c) Série 
d) Moteur: électrique 
3. Est conforme aux prescriptions des 
directives :  
e) Organisme de certification  
f) Examen CE du Type 
4. Renvoi aux Normes harmonisées  
g) Niveau de puissance sonore mesuré 
h) Niveau de puissance sonore garanti 
l) Flux d’air  
m) Personne habilitée à établir le Dossier 
Technique :    
n) Lieu et Date                             

EN (Translation of the original instruction) 
EC Declaration of Conformity  
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A) 
1. The Company 
2. Herby declares under its own responsibility 
that the machine: Hand-held garden Blower-
Vacuum / blowing / suction 
a) Type / Base Model 
b) Month / Year of manufacture 
c) Serial number 
d) Motor: electric 
3. Conforms to directive specifications:  
e) Certifying body 
f) EC examination of Type 
4. Reference to harmonised Standards 
g) Sound power level measured 
h) Sound power level guaranteed 
l) Flow of air 
m) Person authorised to create the Technical 
Folder:    
n) Place and Date                             

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

EG-Konformitätserklärung 
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil 
A) 
1. Die Gesellschaft 
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die 
Maschine: Handgehaltener Laubbläser–
Laubsauger / blasen/aufsaugen 
a) Typ / Basismodell 
b) Monat / Baujahr 
c) Seriennummer 
d) Motor: elektrisch 
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien 
entspricht:  
e) Zertifizierungsstelle 
f) EG-Baumusterprüfung 
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen 
g) Gemessener Schallleistungspegel 
h) Garantierter Schallleistungspegel 
l) Luftstrom 
m) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 
befugte Person:    
n) Ort und Datum                              

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing) 
EG-verklaring van overeenstemming 
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)
1.  Het bedrijf 
2. Verklaart onder zijn eigen 
verantwoordelijkheid dat de machine: Draagbare 
Blazer–Zuiger voor tuinwerken /  
blazen / zuigen 
a) Type / Basismodel 
b) Maand / Bouwjaar 
c) Serienummer 
d) Motor: elektrisch 
3. Voldoet aan de specificaties van de richtlijnen:  
e) Certificatie-instituut 
f) EG-onderzoek van het Type 
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen 
g) Gemeten niveau van geluidsvermogen 
h) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen 
l) Luchtstroom 
m) Bevoegd persoon voor het opstellen van het 
Technisch Dossier    
n) Plaats en Datum                             

ES (Traducción del Manual Original) 

Declaración de Conformidad CE 
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 
A) 
1. La Empresa 
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la 
máquina: Soplador–Aspirador portátil de jardín /  
soplado /   aspiración 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mes / Año de fabricación 
c) Matrícula 
d) Motor: eléctrico 
3. Cumple con las especificaciones de las 
directivas:  
e) Ente certificador 
f) Examen CE del Tipo 
4. Referencia a las Normas armonizadas 
g) Nivel de potencia sonora medido 
h) Nivel de potencia sonora garantizado 
l) Flujo de aire 
m) Persona autorizada a realizar el Manual 
Técnico:    
n) Lugar y Fecha                             

PT (Tradução do manual original) 
Declaração CE de Conformidade 
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 
A) 
1. A Empresa 
2. Declara sob a própria responsabilidade que a 
máquina: Soplador–Aspirador portátil de jardim /  
sopro / aspiração 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Mês / Ano de fabrico 
c) Matrícula 
d) Motor: eléctrico 
3. É conforme às especificações das diretivas:  
e) Órgão certificador  
f) Exame CE do Tipo 
4. Referência às Normas harmonizadas 
g) Nível medido de potência sonora  
h) Nível garantido de potência sonora 
l) Fluxo de ar 
m) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
n) Local e Data                             

EL  (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης) 

EK-∆ήλωση συµµόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II, 
µέρος A) 
1. Η Εταιρία
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: Φορητός
Φυσητήρας-Aναροφητήρας κήπου  / 
εµφύσηση / αναρρόφηση
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθµός µητρώου  
d) Κινητήρας: ηλεκτρικό
3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της
οδηγίας:  
e) Οργανισµός πιστοποίησης
f) Εξέταση CE του Τύπου  
4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης
g) Στάθµη µέτρησης ακουστικής ισχύος
h) Στάθµη εγγυηµένης ακουστικής ισχύος
l) Ροή αέρα
m) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:    
n) Τόπος και Χρόνος                             

TR  (Orijinal Talimatların Tercümesi) 
AT Uygunluk Beyanı 
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A) 
1. Şirket 
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki 
makinenin: Bahçe için elde taşınabilir Üfleyici–
Aspiratör / üfleme / emme 
a) Tip / Standart model 
b)  Üretimin Ay / yıl 
c) Sicil numarası 
d) Motor: elektrikli  
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun 
olduğunu beyan etmektedir:  
e) Sertifikalandıran kurum 
f) ... Tipi CE incelemesi 
4. Harmonize standartlara atıf 
g) Ölçülen ses güç seviyesi 
h) Garanti edilen ses güç seviyesi 
l) Hava akışı 
m) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:    
n) Yer ve Tarih                             

MK  (Превод на оригиналните упатства) 

Декларација за усогласеност со ЕУ  
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II, 
дел A) 
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина: Преносен Раздувувач
-Вшмукувач / раздувување / вшмукување
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор: на струја
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:  
д)  тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
е) Акустички притисок
ж) измерено ниво на звучна моќност
и) вибрации на рацете
љ) овластено лице за составување на
Техничката брошура    
н) место и датум                             
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NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning) 
EF- Samsvarserklæring 
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen: Bærbar 
blåsemaskin-sugemaskin for hager/  
blåsing / innsuging 
a) Type / Modell 
b) Måned / Byggeår 
c) Serienummer 
d) Motor: elektrisk  
3. Oppfyller kravene i direktivene:  
e) Sertifiseringsorgan 
f) EF-typeprøving 
4. Henvisning til harmoniserte standarder 
g) Målt lydeffektnivå 
h) Garantert lydeffektnivå 
l) Luftstrømning 
m) Person som har fullmakt til å utferdige 
teknisk dokumentasjon:    
n) Sted og dato                             

SV  (Översättning av bruksanvisning i original) 

EG-försäkran om överensstämmelse 
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la) 
1. Företaget 
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen : 
Bärbar Lövblås–Lövsug för trädgårdsbruk  /  
blåsning / utsugning 
a) Typ / Basmodell 
b) Månad / Tillverkningsår 
c) Serienummer 
d) Motor: elektrisk 
3. Överensstämmer med föreskrifterna i 
direktivet  
e) Intygsorgan_ Anmält organ 
f) EG typgodkännande 
4. Referens till harmoniserade standarder 
g) Uppmätt ljudeffektnivå 
h) Garanterad ljudeffektnivå 
l) Luftflöde 
m) Auktoriserad person för upprättandet av den 
tekniska dokumentationen:    
n) Ort och datum                             

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning) 
EF-overensstemmelseserklæring  
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A) 
1. Firmaet 
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen: Bærbar 
Bærbar–løvsuger /  
blæsning / indsugning 
a) Type / Model 
b) Måned / Konstruktionsår 
c) Serienummer 
d) Motor: elektrisk 
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne 
ifølge direktiverne:  
e) Certificeringsorgan 
f) EF-typeafprøvning 
4. Henvisning til harmoniserede standarder 
g) Målt lydeffektniveau 
h) Garanteret lydeffektniveau 
l) Luftflow 
m) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde 
det tekniske dossier:    
n) Sted og dato                             

FI  (Alkuperäisten ohjeiden käännös) 
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A) 
1. Yritys 
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone: 
Käsin kannateltava lehtipuhallin–lehti-Imuri /  
puhallus / imu  
a) Tyyppi / Perusmalli 
b) Kuukausi /Valmistusvuosi 
c) Sarjanumero 
d) Moottori : sähköinen 
d) Moottori : akku   
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien 
asettamien vaatimusten kanssa:  
e) Sertifiointiyritys 
f) EY-tyyppitarkastus 
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin 
g) Mitattu äänitehotaso 
h) Taattu äänitehotaso 
l) Ilmavirtaus 
m) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu 
henkilö:    
n) Paikka ja päivämäärä                            

CS  (Překlad původního návodu k používání) 
ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES, 
Příloha II, část A) 
1. Společnost 
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj: 
Přenosný zahradní Foukač–Vysavač /  
foukání / vysávání 
a) Typ / Základní model 
b) Měsíc / Rok výroby 
c) Výrobní číslo 
d) Motor: elektrický 
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:  
e) Certifikační orgán 
f) ES zkouška Typu 
4. Odkazy na Harmonizované normy 
g) Naměřená úroveň akustického výkonu 
h) Zaručená úroveň akustického výkonu 
l) Proud vzduchu 
m) Osoba autorizovaná pro vytvoření 
Technického spisu:    
n) Místo a Datum                             

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) 
Deklaracja zgodności WE 
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, 
część A) 
1. Spółka 
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że 
maszyna: Dmuchawa-Odkurzacz ogrodowy 
trzymany w rękach/ wydmuchiwanie powietrza / 
zasysanie 
a) Typ / Model podstawowy 
b) Miesiąc / Rok produkcji 
c) Numer seryjny 
d) Silnik: elektryczny 
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących 
Dyrektyw:  
e) Jednostka certyfikująca 
f) Badanie typu WE 
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych 
g) Zmierzony poziom mocy akustycznej 
h) Gwarantowany poziom mocy akustycznej 
l) Przepływ powietrza 
m) Osoba upoważniona do zredagowania 
Dokumentacji technicznej:    
n) Miejscowość i data                             

HU (Eredeti használati utasítás fordítása) 

EK-megfelelőségi nyilatkozata 
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész) 
1. Alulírott Vállalat 
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti, 
hogy az alábbi gép: Hordozható kerti Lombfúvó–
Lombszívó /  
lombfúvás/-szívás 
a) Típus / Alaptípus 
b) Hónap / Gyártás éve 
c) Gyártási szám 
d) Motor: elektromos 
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:  
e) Tanúsító szerv 
f) CE vizsgálat típusa 
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra 
g) Mért zajteljesítmény szint 
h) Garantált zajteljesítmény szint 
l) Levegőáramlás 
m) Műszaki Dosszié szerkesztésére 
felhatalmazott személy:    
n) Helye és ideje                             

RU (Перевод оригинальных инструкций) 
Декларация соответствия нормам ЕС  
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A) 
1. Предприятие  
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина: Портативная
садовая Воздуходувк-Аспиратор / дутье / 
всасывание
a) Тип / Базовая модель
b) Месяц /Год изготовления  
c) Паспорт
d) Двигатель: электрический
3. Соответствует требованиям следующих
директив:  
e) Сертифицирующий орган
f) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы  
g) Измеренный уровень звуковой мощности
h) Гарантируемый уровень звуковой
мощности
l) Поток воздуха
оператора
m) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:    
n) Место и дата                             

HR (Prijevod originalnih uputa) 

EK Izjava o sukladnosti 
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II, 
dio A) 
1. Tvrtka: 
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je 
stroj: Prijenosni Puhač lišća-Usisavač lišća /  
puhanje/usisavanje lišća 
a) Vrsta / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Matični broj 
d) Motor: električni 
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:  
e) Certifikacijsko tijelo 
f) Tipsko ispitivanje EZ 
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane 
norme: 
g) Izmjerena razina zvučne snage 
h) Zajamčena razina zvučne snage 
l) Protok zraka 
m) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke 
datoteke:    
n) Mjesto i datum                             

SL (Prevod izvirnih navodil) 

ES izjava o skladnosti 
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A) 
1. Družba  
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj: 
Prenosni vrtni Puhalnik–Sesalnik /  
razpihovanje / sesanje 
a) Tip / osnovni model 
b) Mesec /Leto izdelave 
c) Serijska številka 
d) Motor: električen 
3. Skladen je z določili direktiv :  
e) Ustanova, ki izda potrdilo 
f) ES pregled tipa 
4. Sklicevanje na usklajene predpise 
g) Izmerjen nivo zvočne moči 
h) Zagotovljen nivo zvočne moči 
l) Pretok zraka 
m) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične 
knjižice:    
n) Kraj in datum                             

BS  (Prijevod originalnih uputa) 
EZ izjava o sukladnosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo 
A) 
1. Firma 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Baštenski ručni Duvač -Usisivač  / 
duvanje/usisavanje 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mjesec / Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor: električno 
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:  
e) Certifikaciono tijelo 
f) EZ ispitivanje tipa 
4. Pozivanje na usklađene norme 
g) Izmjereni nivo zvučne snage 
h) Garantovani nivo zvučne snage 
l) Protok vazduha 
m) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:    
n) Mjesto i datum                             

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie) 
ES vyhlásenie o zhode 
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES, 
Príloha II, časť A) 
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj: 
Prenosný záhradný Fúkač-Vysávač /  
fúkanie / vysávanie 
a) Typ / Základný model 
b) Mesiac / Rok výroby   
c) Výrobné číslo 
d) Motor: elektrický   
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:  
e) Certifikačný orgán 
f) Skúška typu ES 
4. Odkaz na Harmonizované normy 
g) Nameraná úroveň akustického výkonu 
h) Zaručená úroveň akustického výkonu 
l) Prúd vzduchu 
m) Osoba autorizovaná na vytvorenie 
Technického spisu:    
n) Miesto a Dátum                             

RO (Traducerea manualului fabricantului) 
CE -Declaratie de Conformitate 
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A) 
1. Societatea 
2. Declară pe propria răspundere că maşina: 
Suflantă–Aspirator portabilă de grădină /  
suflare / aspirare 
a) Tip / Model de bază
b) Luna /Anul de fabricație 
c) Număr de serie 
d) Motor: electric 
3. Este în conformitate cu specificaţiile 
directivelor:  
e) Organism de certificare 
f) Examinare CE de Tip 
4. Referinţă la Standardele armonizate  
g) Nivel de putere sonoră măsurat 
h) Nivel de putere sonoră garantat 
l) Flux de aer 
m) Persoană autorizată să întocmească Dosarul 
Tehnic    
n) Locul şi Data                             

LT (Originalių instrukcijų vertimas) 
EB atitikties deklaracija 
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A) 
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys: Rankinis 
lapų Pūstuvas- Lapų siurblys /  
pūtimas/siurbimas 
a) Tipas / Bazinis Modelis 
b) Mėnuo / Pagaminimo metai 
c) Serijos numeris 
d) Variklis: elektrinė
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:  
e) Sertifikavimo įstaiga 
f) CE tipo tyrimas 
4. Nuoroda į suderintas Normas 
g) Išmatuotas garso galios lygis 
h) Užtikrinamas garso galios lygis 
l) Oro srautas 
m) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:    
n) Vieta ir Data                             

LV  (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas) 
EK atbilstības deklarācija 
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II, 
daļa A) 
1. Uzņēmums 
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka 
mašīna: Rokturamais dārza Pūtējs – 
Sūcējventilators /  
pūšana / iesūkšana 
a) Tips / Bāzes modelis 
b) Mēnesis / Ražošanas gads 
c) Sērijas numurs 
d) Motors: elektriskais 
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:  
e) Sertifikācijas iestāde 
f) CE tipveida pārbaude 
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem 
g) Izmērītais skaņas intensitātes līmenis 
h) Garantētais skaņas intensitātes līmenis 
k) Uzstādītā jauda 
l) Gaisa plūsma 
m) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja 
tehnisko dokumentāciju:    
n) Vieta un datums                             

SR (Prevod originalnih uputstvaI) 
EC deklaracija o usaglašenosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo 
A) 
1. Preduzeće 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Baštenski ručni Duvač-Usisivač /  
duvanje/usisavanje 
a) Tip / Osnovni model 
b) Mesec /Godina proizvodnje 
c) Serijski broj 
d) Motor: električni 
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:  
e)  Sertifikaciono telo 
f) EC ispitivanje tipa: 
4. Pozivanje na usklađene norme 
g) Izmereni nivo zvučne snage 
h) Garantovani nivo zvučne snage 
l) Protok vazduha 
m) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke 
brošure    
n) Mesto i datum                             

BG (Превод на оригиналните инструкции) 
ЕО декларация за съответствие
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение
II, част А) 
1. Дружеството
2. На собствена отговорност декларира, че
машината: Преносима градинска духалка–
Аспиратор /  
продухване / аспирация
а) Вид / Базисен модел
б) Месец / година на производство
в) Сериен номер
г) Мотор: електрически
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:  
д) Сертифициращ орган
е) ЕО изследване на вида
4. Базирано на хармонизираните норми
ж) Ниво на измерена акустична мощност
и) Гарантирано ниво на акустична мощност
м) Въздушен поток
н) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:    
р) Място и дата

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge) 
EÜ vastavusdeklaratsioon 
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A) 
1. Firma 
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin: 
Kaasaskantav aiapuhur -aiaImur /  
puhumine / imemine 
a) Tüüp / Põhimudel 
b) Kuu aega / Tootmisaasta 
c) Matrikkel 
d) Mootor: elektriline 
3.  Vastab direktiivide nõuetele:  
e) Kinnitav asutus 
f) EÜ tüübihindamine 
4. Viide ühtlustatud standarditele 
g) Mõõdetud helivõimsuse tase 
h) Garanteeritud helivõimsuse tase 
l) Õhuvool 
m) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:    
n) Koht ja Kuupäev 
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IT • Il contenuto e le immagini del presente manuale d’uso sono stati realizzati per conto di STIGA SpA e sono tutelati da diritto d’autore – 
E’ vietata ogni riproduzione o alterazione anche parziale non autorizzata del documento.
BG • Съдържанието и изображенията в настоящото ръководство са извършени за STIGA SpA и са защитени с авторски права  – 
Забранява се всяко неоторизирано възпроизвеждане или промяна, дори и отчасти на документа.
BS • Sadržaj i slike iz ovog korisničkog priručnika napravljeni su isključivo za STIGA SpA i zaštićeni su autorskim pravima – zabranjena je 
svaka neovlaštena reprodukcija ili izmjena dokumenta, djelomično ili u potpunosti.
CS • Obsah a obrázky v tomto návodu k použití byly zpracovány jménem společnosti STIGA SpA a jsou chráněny autorským právem – 
Reprodukce či nepovolené pozměňování tohoto dokumentu, a to i částečné, je zakázáno.
DA • Indhold og illustrationer i denne vejledning er blevet skabt på vegne af STIGA SpA og er beskyttet af ophavsret – Enhver gengivelse 
eller ændring, også delvis, af dokumentet uden autorisation hertil er forbudt.
DE • Inhalt und Bilder dieser Bedienungsanleitung wurden im Namen von STIGA SpA erstellt und sind urheberrechtlich geschützt – Jede 
nicht genehmigte Vervielfältigung oder Veränderung, auch auszugsweise, dieses Dokuments ist verboten.
EL • Το περιεχόμενο και οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης δημιουργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας STIGA SpA και 
προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα – Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή τροποποίηση, έστω και μερική, του 
εγγράφου χωρίς έγκριση.
EN • The content and images in this User Manual were produced expressly for STIGA SpA and are protected by copyright – any unauthori-
sed reproduction or modification to the document, either partially or in full, is prohibited.
ES • El contenido y las imágenes del presente manual de uso han sido creados por STIGA SpA y están protegidos por los derechos de 
autor – Se prohíbe toda reproducción o modificación, incluso parcial, no autorizada del documento.
ET • Käesoleva kasutusjuhendi sisu ja kujutised on toodetud konkreetselt ettevõttele STIGA SpA ja neile rakendub autorikaitseseadus – 
dokumendi igasugune osaline või täielik ilma loata reprodutseerimine või muutmine on keelatud.
FI • Tämän käyttöoppaan sisältö ja kuvat on valmistettu STIGA SpA -yhtiön toimesta ja niitä suojaa tekijänoikeuslaki. – Asiakirjan kaikenlai-
nen kopioiminen tai muuttaminen, osittainkin, on kielletty ilman erityistä lupaa.
FR • Le contenu et les images du présent manuel d'utilisation ont été réalisés pour le compte de STIGA SpA et sont protégés par un droit 
d'auteur - Toute reproduction ou modification non autorisée, même partielle, du document, est interdite.
HR • Sadržaj i slike u ovom priručniku za uporabu izrađeni su za tvrtku STIGA SpA te su obuhvaćeni autorskim pravima – Zabranjuje se 
neovlašteno umnožavanje ili prilagodba, djelomična ili u cijelosti, ovog dokumenta.
HU • Ennek a használati útmutatónak a tartalma és a benne szereplő képek kizárólag a STIGA SpA számára készültek és szerzői joggal 
védettek – tilos a dokumentum bármely részének vagy egészének engedély nélküli sokszorosítása és módosítása.
LT • Šio naudotojo vadovo turinys ir paveikslėliai skirti tik „STIGA SpA“ ir yra saugomi autorių teisėmis – dokumentą atgaminti ar modifikuo-
ti, visiškai arba iš dalies, yra draudžiama.
LV • Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs un attēli ir veidoti tikai STIGA SpA un ir aizsargāti ar autortiesībām. Jebkāda dokumenta vai tā daļas 
prettiesiska kopēšana vai pārveide ir stingri aizliegta.
MK • Содржината и сликите во Упатството за корисникот се подготвени исклучиво за STIGA SpA и се заштитени со авторски 
права – забрането е секое делумно или целосно неовластено репродуцирање или измена на документот.
NL • De inhoud en de afbeeldingen van deze gebruikshandleiding werden gerealiseerd voor rekening van STIGA SpA en zijn beschermd 
door het auteursrecht – Elke niet-geautoriseerde reproductie of wijziging, ook gedeeltelijke, van het document is verboden.
NO • Innholdet og bildene i denne brukerveiledningen er utført på oppdrag fra STIGA SpA og er beskyttet ved opphavsrett - Enhver gjengi-
velse eller endring, selv kun delvis, er forbudt.
PL • Treść oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi powstały na zlecenie spółki STIGA SpA i są chronione prawami autorskimi 
– Zabrania się wszelkiego kopiowania bądź modyfikowania, także częściowego, niniejszego dokumentu bez uzyskania stosownej zgody.
PT • As imagens e os conteúdos contidos no presente Manual do Utilizador foram expressamente criados para uso exclusivo da STIGA 
SpA, encontrando-se protegidos por direitos de autor. Qualquer tipo de reprodução ou alteração, parcial ou integral, não autorizadas 
deste Manual estão expressamente proibidas.
RO • Conţinutul şi imaginile din manualul de utilizare de faţă au fost realizate în numele STIGA SpA şi sunt protejate de drepturi de autor – 
Este interzisă orice reproducere sau modificare chiar şi parţială neautorizată a documentului.
RU • Тесты и изображения, содержащиеся в настоящем руководстве, были созданы в интересах STIGA SpA и защищены 
авторскими правами – Любое несанкционированное воспроизведение или изменение документа запрещено.
SK • Obsah a obrázky v tomto návode na používanie boli spracované menom spoločnosti STIGA SpA a sú chránené autorským právom – 
Reprodukcie či nepovolené pozmeňovanie tohto dokumentu, a to aj čiastočné, je zakázané.
SL • Vsebine in slike v tem uporabniškem priročniku so izdelane za podjetje STIGA SpA in so zaščitene z avtorskimi pravicami – vsakršno 
nepooblaščeno razmnoževanje ali spreminjanje dokumenta, v celoti ali delno, je prepovedano.
SR • Sadržaj i slike ovog priručnika za upotrebu su napravljeni u ime STIGA SpA i zaštićeni su autorskim pravima – Zabranjena je svaka 
potpuna ili delimična reprodukcija ili izmena dokumenta bez odobrenja.
SV • Innehållet och bilderna i denna användarhandbok har framställts för STIGA SpA och skyddas av upphovsrätt – all form av repro-
duktion eller ändring, även partiell, som inte auktoriserats är förbjuden.
TR • Bu Kullanıcı Kılavuzundaki içerik ve resimler açıkça STIGA SpA için üretilmiştir ve telif hakkı ile korunmaktadır – dokümanın izinsiz 
olarak tamamen ya da kısmen herhangi bir şekilde çoğaltılması ya da değiştirilmesi yasaktır.
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