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NAUDOTOJO VADOVASBELAIDIS LAPŲ PŪSTUVAS

LTNaudotojo vadovas

Belaidis lapų pūstuvas 
NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad įsigijote šį belaidį lapų pūstuvą. Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, 

atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir išsaugokite jį, kad galėtumėte 

pasinaudoti ateityje.
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1. BENDROSIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
Svarbus saugos pranešimas

Atsargiai išpakuokite šį gaminį ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, kol nesurasite visų
gaminio dalių.
Laikykite gaminį sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Perskaitykite visus įspėjimus ir instrukcijas. Jei nesivadovausite šiais įspėjimais arba
instrukcijomis, galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) patirti sunkių sužeidimų.

Pakuotė

Šis gaminys įdėtas į pakuotę, kuri apsaugo jį nuo pažeidimų vežant. Šią pakuotę galima perdirbti 
ir panaudoti pakartotinai.

Eksploatavimo instrukcijos

Prieš pradėdami naudoti šį įrankį, perskaitykite toliau pateiktas saugos taisykles ir naudojimo 
instrukcijas. Susipažinkite su valdymo elementais ir išmokite tinkamai naudoti įrankį. Laikykite 
šį naudotojo vadovą saugioje, lengvai pasiekiamoje vietoje, kad juo galima būtų pasinaudoti 
ir vėliau. Bent garantiniu laikotarpiu išsaugokite originalią pakuotę, įskaitant vidines pakavimo 
medžiagas, garantinę kortelę ir pirkimą įrodantį čekį.
Prireikus šį prietaisą išsiųsti, supakuokite jį į originalią kartoninę dėžę, kad užtikrintumėte 
maksimalią apsaugą siuntimo arba transportavimo metu (pavyzdžiui, kai persikraustote arba 
jums reikia išsiųsti šį gaminį remontuoti).

Pastaba: Jeigu šį prietaisą kam nors perduosite, kartu atiduokite ir naudotojo vadovą
Norint tinkamai naudoti šį prietaisą, būtina vadovautis šiame naudotojo vadove pateiktais 
nurodymais. Šiame naudotojo vadove taip pat pateikiami naudojimo, techninės priežiūros ir 
remonto nurodymai.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nelaimingus atsitikimus arba 

žalą, patirtą nesilaikant šiame vadove pateiktų nurodymų.
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2. ANT ĮRENGINIO PRIKLIJUOTŲ
INSTRUKCIJŲ LIPDŲKŲ PAAIŠKINIMAI

Bendrieji įspėjimai dėl pavojų!

Prieš pradėdami naudotis, atidžiai 

perskaitykite šį vadovą.

Darbo vietoje neturi būti jokių žmonių. 

Įsitikinkite, kad šalia nestovėtų žmonės, kad 

jų nesužeistų sviedžiami pašaliniai daiktai.

Niekada nekiškite rankų arba kojų po 

besisukančiomis dalimis. Palaikykite 

pakankamą atstumą nuo įrenginio 

ventiliatoriaus.

Neišmeskite akumuliatorių. Perduokite 

akumuliatorius utilizuoti atliekų surinkimo 

įmonei arba pristatykite į atitinkamą atliekų 

perdirbimo centrą. 

Komplektacijoje yra ličio jonų 

akumuliatorius. Akumuliatorių būtina 

tinkamai perdirbti arba utilizuoti.

Akumuliatorių reikia įkrauti 0–40 °C 

temperatūroje.
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3. ĮRENGINIO APRAŠYMAS IR PAKUOTĖS
TURINYS

Įrenginio aprašymas (žr. pav. 1)

Pakuotės turinysy

Atsargiai išimkite sodo įrankį iš pakuotės ir patikrinkite, ar joje yra visos šios dalys:

Belaidis lapų pūstuvas 

Pūstuvo vamzdis

Ilginimo vamzdis 

Akumuliatorius 

Ilginimo vamzdis 

Pūstuvo vamzdis 

Vamzdžio atleidimo mygtukas 

Greičio valdymo jungiklisi 

Rankena 

Akumuliatorius

1 - 

2 -  

3 -  

4 -  

5 -  

6 - 

Nemeskite į ugnį.

Dirbdami naudokite apsaugos priemones, 

užtikrinančias akių apsaugą.

Dirbdami naudokite apsaugos priemones, 

užtikrinančias klausos apsaugą.

Nedirbkite lietui lyjant arba esant 

nepalankioms oro sąlygoms. 



95

NAUDOTOJO VADOVASBELAIDIS LAPŲ PŪSTUVAS

LTĮrenginio aprašymas ir pakuotės turinys | Įrenginio surinkimas  | Saugos instrukcija

Kroviklis 

Kroviklio pagrindas 

Naudotojo vadovas

Jeigu kokių nors dalių trūksta arba jos pažeistos, susisiekite su pardavėju, iš kurio pirkote šį įrankį.

4. ĮRENGINIO SURINKIMAS
Pūstuvo vamzdžio surinkimas (pav. 3 ir pav. 4)

Prieš prijungdami pūstuvo vamzdį (1), (2), užtikrinkite, kad greičio valdymo jungiklis (4) būtų

padėtyje „0“, t. y. išjungtas.

Įstatykite pūstuvo vamzdį į lapų pūstuvo korpusą (žr. pav. 3). Patikrinkite, ar tinkamai įstatėte.

ATSARGIAI! Nestumdykite ir neužblokuokite įj. / išj. jungiklio jokiais kitais tikslais, išskyrus

standartinį vamzdžio surinkimą arba nuėmimą.

Pastaba: Prieš nuimdami pūstuvo vamzdį, užtikrinkite, kad greičio valdymo jungiklis (4)

būtų padėtyje „0“, t. y. išjungtas. Nuspauskite vamzdžio atleidimo mygtuką (3), kad 

galėtumėte atjungti vamzdį (žr. pav. 1). Pakelkite apatinį ilginimo vamzdį (1), kad būtų 

galima atjungti jį nuo pūstuvo vamzdžio (žr. pav. 4). Nebandykite atjungti vamzdžio jėga 

arba kitais įrankiais.

5. SAUGOS INSTRUKCIJA
Prieš pradėdami naudoti šį lapų pūstuvą, perskaitykite toliau pateiktas saugos instrukcijas ir 

naudotojo vadovą.

ATSARGIAI! Siekdami sumažinti gaisro, elektros smūgio ar sužalojimų riziką:

-Nepalikite įjungto gaminio be priežiūros. Atjunkite gaminį nuo maitinimo lizdo, jei jo 

nenaudojate arba planuojate remontuoti.

ATSARGIAI! Siekdami sumažinti elektros smūgio pavojų, nenaudokite drėgnose vietose.

Saugokite nuo lietaus. Laikykite patalpoje.

Neleiskite, kad su šiuo gaminiu žaistų vaikai. Būkite itin dėmesingi, naudodami gaminį šalia

vaikų.

Dirbkite tik pagal pateiktą naudotojo vadovą. Naudokite gamintojo patvirtintas atsargines

dalis.

Nenaudokite, jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei gaminys neveikia kaip turėtų, buvo

pažeistas arba įkrito į vandenį, nugabenkite jį remontui į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

Nedėkite maitinimo kabelio šalia įkaitusių paviršių arba ant aštrių daiktų. Nestatykite ant

maitinimo kabelio sunkių daiktų. Kabelį nutieskite taip, kad ant jo niekas nevaikščiotų ir už jo 

neužkliūtų



FZF 1001-A

96LT Saugos instrukcija | Tinkamo naudojimo instrukcijos

Neatjunginėkite maitinimo kabelio nuo maitinimo lizdo, traukdami už paties kabelio.

Jokiu būdu neimkite maitinimo kištuko ar gaminio šlapiomis rankomis.

Nedėkite jokių daiktų į vamzdžio angą. Pašalinkite nuo gaminio dulkes, pluoštą, plaukus arba

kitas medžiagas, kurios galėtų apriboti oro srautą.

Užfiksuokite laisvus drabužius, susiriškite ilgus plaukus ir pasirūpinkite, kad pirštai ir kitos

kūno dalys nepatektų į besisukančias įrenginio dalis.

Prieš atjungdami gaminį, išjunkite visus valdymo elementus.

Ypač atsargiai valykite laiptus.

Nenaudokite gaminio jokiems lengviems daiktams pakelti, kai šalia yra lengvai

užsiliepsnojančių skysčių, pvz., alyvos, benzino ir pan.

Prieš prijungdami ar atjungdami vamzdį, būtinai išjunkite gaminį.

Akumuliatorių įkraukite tik su šiuo gaminiu pateiktu originaliu krovikliu.

Įkrauti galima tik gamintojo nurodytu krovikliu. Jei bus naudojamas kito tipo akumuliatorius

nei kroviklis suprojektuotas įkrauti, kils gaisro pavojus.

Elektros įrenginius naudokite su nurodytais akumuliatoriais. Naudojant kitus akumuliatorius,

galima susižeisti ir sukelti gaisrą.

Jeigu akumuliatoriaus nenaudojate, laikykite jį atokiai nuo metalinių daiktų, pavyzdžiui,

sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų smulkių daiktų, kurie gali sukelti trumpąjį 

jungimą. Dėl akumuliatoriaus trumpojo jungimo galima patirti rimtų nudegimų arba gali kilti 

gaisras.

Jei akumuliatorius bus laikomas neteisingai, kils elektrolito nuotėkio iš akumuliatoriaus

rizika. Ištekėjus elektrolito, stenkitės, kad jo nepatektų ant odos. Jei jo vis dėlto patektų ant 

odos, nedelsdami kruopščiai nuplaukite paveiktą vietą vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. 

Elektrolitas gali sukelti rimtų odos pažeidimų ar nudegimų.

Svarbus saugos pranešimas

Prieš pradedant naudotis šiuo įrenginiu, labai svarbu atidžiai perskaityti toliau pateikiamas

instrukcijas ir jas suprasti.

Niekada neleiskite vaikams dirbti su šiuo gaminiu. 

Nenaudokite pūstuvo, jei šalia jūsų yra kitų žmonių, vaikų ar laisvų naminių gyvūnėlių 

Naudokite šį gaminį tik pagal numatytąją paskirtį.

Prieš pradėdami dirbti, atidžiai apžiūrėkite darbo teritoriją. Pašalinkite visus pavojingus

objektus, pvz., akmenis, strypus, vielos atkarpas, kaulus ir kitus pašalinius objektus.

6. TINKAMO NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
ATSARGIAI! Kroviklis ir akumuliatorius yra sukurti vienas kitam, tad nenaudokite jų su kitais

gaminiais. Jokiu būdu nekiškite metalinių objektų į kroviklį arba akumuliatorių, nes taip galite 

juos sugadinti arba rizikuojate gauti elektros smūgį.
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Naudojimas

Nelieskite įrenginio dalių, kol jos visiškai nesustojo. Išjungus prietaisą, besisukančios prietaiso

dalys gali vis dar suktis ir sužeisti.

Jei įrenginys pradėtų nenormaliai vibruoti, išjunkite variklį ir nedelsdami pamėginkite nustatyti

trikties priežastį. Vibracija paprastai tampa gedimo priežastimi.

Prieš atlikdami bet kokias patikras, techninės priežiūros ar remonto darbus, išjunkite variklį ir

palaukite, kol visiškai sustos besisukančios dalys.

Dirbkite tik esant geram matomumui arba užtikrinkite pakankamą dirbtinį apšvietimą.

Niekada nenaudokite šio gaminio, jeigu jūsų rankos yra šlapios arba neavite tinkamos

avalynės. Nesilenkite pirmyn ir visuomet išlaikykite lygsvarą. Tvirtai stovėkite, dirbdami 

nuokalnėse. Naudodami šį prietaisą, eikite, bet niekada nebėkite.

Dirbant įrenginiu, negalima laikyti pūstuvo vamzdžio šalia akių ar ausų. 

Veikiant įrenginiui, neikite žvyrkeliu. 

Nedėkite į įrenginio angas ar ant judančių jo dalių jokių objektų. 

Prieš atjungdami pūstuvo vamzdį, patikrinkite, ar įrenginys išjungtas ir ar išimtas

akumuliatorius.

Venkite pavojingų situacijų. Nenaudokite drėgnoje ir šlapioje aplinkoje. 

Nenaudokite lyjant lietui. 

Pasirūpinkite, kad vaikai ir kiti žmonės būtų nutolę nuo darbinės teritorijos saugiu atstumu. 

Susijuoskite laisvus drabužius ir susiriškite ilgus plaukus arba papuošalus taip, kad jų

neįtrauktų judančios įrenginio dalys. Dirbant su mašina, rekomenduojama mūvėti 

apsaugines pirštines ir avėti batais kietu padu.

Naudokite tinkamo tipo įrankius. Naudokite šį gaminį tik pagal numatytąją paskirtį. 

Dirbdami nenaudokite per daug jėgos. 

Neperkraukite įrenginio. Dirbdami įrenginiu, būkite itin atidūs, išlaikykite lygsvarą ir stovėkite

stabiliai.

Nenaudokite įrenginio, jei esate pavargę, apsvaigę nuo alkoholio arba narkotikų. 

Kai įrenginio nenaudojate, laikykite jį patalpoje. Laikykite įrenginį sausoje, saugioje, vaikams

nepasiekiamoje vietoje.

Naudojimo paskirtis

Įrenginys tinka nupūsti sausus lapus nuo privataus sodo vejos. Naudojimas bet kokiais kitais

tikslais, kurie nėra atskirai nurodyti šiose instrukcijose, gali sukelti įrenginio pažeidimų 

ir kelti rimtą pavojų naudotojui. Nenaudokite įrenginio sveikatai pavojingose vietose 

(nešvarumai ir dulkės), taip nepūskite (nesiurbkite) drėgnų medžiagų. Įrenginį galima 

naudoti tik suaugusiems. Asmenys iki 16 metų amžiaus įrenginį gali naudoti tik prižiūrimi. 

Draudžiama įrenginį naudoti lyjant lietui arba šlapioje aplinkoje. Gamintojas neprisiima 

jokios atsakomybės už pažeidimus, kuriuos gali sukelti netinkamas arba neteisingas 

eksploatavimas.
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Lapų pūstuvas tinka naudoti privačiuose soduose. Naudokite lapų pūstuvą lauke,
nešvarumams ir lapams nuo asfaltuoto paviršiaus šalinti. Šis įrenginys neskirtas lapams nuo 
didelių vejos plotų pūsti, taip pat – drėgnoms ar sunkioms medžiagoms šalinti.

Naudokite tinkamą įrankį

Šiame naudotojo vadove aprašoma įrankių naudojimo paskirtis. Neperkraukite mažų įrankių
arba priedų, darydami jais darbus, kuriems atlikti reikia galingų įrankių. Įrankis veiks geriau 
ir saugiau, jeigu jį naudosite pagal numatytąją paskirtį. Naudojant šiame vartotojo vadove 
nerekomenduojamus priedus arba papildomus įtaisus arba naudojant įrankį ne pagal 
paskirtį, galima sužeisti žmones. Neperkraukite įrankio.
Venkite situacijų, kai įrankis galėtų būti netyčia įjungtas. Neneškite įrankio, padėję pirštą ant
maitinimo jungiklio.
Atjungdami maitinimo kabelio kištuką nuo elektros lizdo, niekada netraukite už maitinimo
kabelio. Saugokite maitinimo kabelį nuo tepalo, įkaitusių paviršių ir aštrių kraštų.

Prieš pradedant naudoti įrenginį pirmą kartą

Prieš pirmą kartą pradėdami naudoti įrenginį, visiškai įkraukite akumuliatorių. 
Pateiktas kroviklis dera su lapų pūstuve sumontuotu ličio jonų akumuliatoriumi. 
Nenaudokite jokio kito akumuliatorių kroviklio nei pateiktasis.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Ličio jonų akumuliatorius yra apsaugotas nuo visiško iškrovimo. Išsikrovus akumuliatoriui, 
įrenginį išjungia apsauginė grandinė: nustoja suktis variklis. 
Karštu oru arba intensyviai naudojant įrenginį, akumuliatorius gali įkaisti tiek, kad jį prieš vėl 
įkraunant reikės atvėsinti.

Akumuliatoriaus nuėmimas ir sumontavimas (pav. 5)

Prieš nuimdami ar sumontuodami akumuliatorių, užtikrinkite, kad greičio valdymo jungiklis
(4) būtų padėtyje „0“, t. y. išjungtas.
Akumuliatoriaus nuėmimas: nuspauskite atleidimo mygtuką (7) žemyn ir ištraukite
akumuliatorių.
Akumuliatoriaus sumontavimas: įkiškite jį į griovelį išilgai rankenos ir įstumkite į pradinę
padėtį, kad atleidimo mygtukas (7) užsifiksuotų.

Paleidimas (pav. 6)

Perstumkite greičio valdymo jungiklį (4) į padėtį „1“ arba „2“, t. y. įjunkite įrenginį.
„1“ – mažas greitis, „2“ – didelis greitis.
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Sustabdymas (pav. 6)

Perstumkite greičio valdymo jungiklį (4) į padėtį „0“, t. y. išjunkite įrenginį.

Patarimai naudotojui

Naudodami įrenginį, laikykite pūstuvo vamzdį apie 15 cm atstumu virš žemės. Pūskite lapus,

cikliškai sukinėdami įrenginį į šonus. Eikite lėtai ir nupūskite susikaupusius nešvarumus / 

lapus tolyn nuo kūno.

ATSARGIAI!

Supūskite sodo atliekas / lapus į krūvą, kurią lengvai galėsite išmesti.

Nenaudokite pūstuvo kietiems objektams pūsti (pvz., vinims, varžtams ar akmenims). 

Nenukreipkite veikiančio įrenginio į stovinčius žmones ar naminius gyvūnėlius. 

Būkite itin atidūs, kai valysite nešvarumus nuo laiptų ir iš kitų siaurų vietų. 

Dėvėkite apsauginius akinius arba kitą tinkamą akių apsaugą, ilgas kelnes ir avėkite batus.

Įrenginys

Neįkraukite akumuliatoriaus drėgnoje ar šlapioje vietoje. 

Saugokite akumuliatorių nuo drėgmės ir lietaus. 

Prieš pradėdami techninės priežiūros, valymo darbus ar prieš šalindami medžiagas nuo

įrenginio, atjunkite akumuliatorių.

Nemeskite akumuliatoriaus į ugnį. Kyla sprogimo pavojus. Išsamesnės informacijos apie tai,

kaip tinkamai utilizuoti akumuliatorių, klauskite atitinkamose vietos valdžios įstaigose arba 

atliekų surinkimo įmonėje

Jokiu būdu neardykite ir negadinkite akumuliatoriaus. Išsiskyrusio elektrolito sudėtyje yra

rūgšties, kuri gali pažeisti akis ir odą. Rūgštis yra itin nuodinga.

Prieš tvarkant ar sandėliuojant akumuliatorių, reikia pasirūpinti, kad jo kontaktai nebūtų

sujungti trumpuoju jungimu laidžiomis medžiagomis, pvz., žiedais, raktais ar monetomis. 

Kitaip rizikuojate perkaitinti akumuliatorių ir sukelti gaisrą.

Akumuliatorių įkraukite tik su šiuo gaminiu pateiktu originaliu krovikliu. 

Patikrinkite pažeistas dalis. Pažeistas arba susidėvėjusias dalis reikia pakeisti. Pažeistas

įrenginio dalis gali pakeisti tik specialistas, naudodamas originalias atsargines dalis. Dėl 

remonto darbų kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

Naudokite tik originalias atsargines dalis.

Akumuliatorius

Jokiu būdu neardykite akumuliatoriaus. Išsiskyrusio elektrolito sudėtyje yra rūgšties, kuri gali

pažeisti akis ir odą. Rūgštis yra itin nuodinga.

Ekstremaliomis sąlygomis kyla elektrolito nuotėkio iš akumuliatoriaus rizika. Ištekėjus

elektrolito, reikia atlikti šiuos veiksmus: 
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     instrukcijų.. 

Sukontaktavus medžiagai su oda, nedelsdami gausiai nuplaukite vandeniu. Neutralizuokite 

švelnia rūgštimi, pvz.,

citrinų sultimis arba actu. Medžiagos patekus į akis, gerai išskalaukite jas vandeniu (bent 10 

minučių) ir kreipkitės į gydytoją.

Saugokite akumuliatorių nuo vandens. 

Nelaikykite tokiose vietose, kur temperatūra galėtų viršyti 40 °C. 

Įkraukite kambario temperatūroje, 18–24 °C. Jokiu būdu neįkraukite 4 °C nesiekiančioje arba

40 °C viršijančioje temperatūroje.

Akumuliatorių įkraukite tik su šiuo gaminiu pateiktu originaliu krovikliu. 

Prieš įkraudami patikrinkite, ar akumuliatorius sausas ir švarus. 

Naudokite tik tinkamo tipo akumuliatorių. 

Prieš tvarkant ar sandėliuojant akumuliatorių, reikia pasirūpinti, kad jo kontaktai nebūtų

sujungti trumpuoju jungimu laidžiomis medžiagomis, pvz., žiedais, raktais ar monetomis. 

Kitaip rizikuojate perkaitinti akumuliatorių ir sukelti gaisrą.

Nemeskite akumuliatoriaus į ugnį. Neišmeskite akumuliatoriaus su įprastomis buitinėmis

atliekomis. Norėdami, kad atliekos būtų tinkamai surinktos, perdirbtos ir pakartotinai 

panaudotos, atiduokite šiuos prietaisus į specialius surinkimo punktus. Išsamesnės 

informacijos apie tai, kaip tinkamai išmesti atliekas, teiraukitės vietos valdžios įstaigose arba 

atliekų surinkimo įmonėje.

Kroviklis

Originaliems akumuliatoriams įkrauti naudokite tik su gaminiu pateiktą kroviklį. Įkraunant kito

tipo akumuliatorių, kyla staigaus užsiliepsnojimo, rimto sužalojimo ar turto sugadinimo rizika.

Jokiu būdu neįkraukite neįkraunamų maitinimo elementų. 

Saugokite kroviklį nuo vandens ir lietaus. 

Neatidarinėkite kroviklio. 

Neardykite kroviklio.

7. PARUOŠIMAS NAUDOTI

Akumuliatoriaus įkrovimas (pav. 2)

Prieš įkraudami akumuliatorių pirmą kartą, atidžiai perskaitykite visas saugos instrukcijas ir 

įspėjimus. 

Prieš naudojant lapų pūstuvą pirmą kartą arba po ilgo nenaudojimo laikotarpio būtina visiškai 

įkrauti akumuliatorių, nes kitaip sutrumpės jo eksploatacija. Įkrovimo metu akumuliatorius šiek 

tiek įkaista. Tai normalu ir nereiškia gedimo.
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Pastaba: NEĮKRAUKITE AKUMULIATORIAUS, JEI APLINKOS TEMPERATŪRA NESIEKIA 4 °C
ARBA VIRŠIJA 40 °C. REKOMENDUOJAMA ĮKROVIMO TEMPERATŪRA: APIE 24 ºC.

Pastaba: Akumuliatorius maksimalią įkrovą pasieks po kelių įkrovimo / iškrovimo ciklų.

Prijunkite kabelį prie kroviklio.

Pastaba: Svarbu: Nenaudokite jokių kitų kroviklių: naudokite tik tą, kuris buvo pateiktas su
gaminiu.

Prijunkite kroviklį prie maitinimo lizdo. Ims žalia spalva šviesti šviesos diodo indikatorius. 

Pastaba: Įkrovimui nenaudokite variklinių elektros generatorių arba kitų nuolatinės srovės
šaltinių.

Įstatykite akumuliatorių į kroviklį. Šviesos diodo indikatorius ims šviesti raudona spalva,
informuodamas apie akumuliatoriaus įkrovimą.
Šviesos diodo indikatorius ims šviesti žalia spalva, informuodamas apie visiškai įkrautą
akumuliatorių. Akumuliatorius visiškai įkraunamas maždaug per 4 valandas.
Atjunkite kroviklį nuo maitinimo lizdo. Išimkite akumuliatorių iš kroviklio.

Svarbios įkrovimo instrukcijos

Normaliai naudojant, akumuliatoriaus įkraunamas per maždaug 4 valandas. Prieš įkraudami
akumuliatorių, leiskite jam atvėsti. 

Pastaba: Jei akumuliatorius karštas, jis nebus įkraunamas.

Neįkraukite akumuliatoriaus, kai aplinkos temperatūra žemesnė nei 4 °C arba aukštesnė
nei 40 °C. Jei nesilaikysite šio nurodymo, akumuliatorius gali būti sugadintas. Jei 
akumuliatorių įkrausite apie 24 °C temperatūroje, jis bus eksploatuojamas ilgiau ir veiks 
geriau.
Įkrovimo proceso metu įkroviklis ir akumuliatorius šiek tiek įkaista. Tai yra normalu, tai – ne
gedimas.
Jeigu akumuliatorius įkraunamas netinkamai:
-  patikrinkite, ar tinkamai prijungtas kištukas ir jungtis;. 
-  patikrinkite, ar maitinimo lizdas prijungtas prie maitinimo tinklo; 
-  padėkite kroviklį vietoje, kurios temperatūra svyruoja nuo 4 iki 40 °C; 
-  jei maitinimo lizdas veikia ir aplinkos temperatūra tinkama, tačiau akumuliatorius vis tiek 
neįkraunamas, susisiekite su specializuotu aptarnavimo centru.
Prieš naudojant lapų pūstuvą pirmą kartą arba po ilgo nenaudojimo laikotarpio būtina
visiškai įkrauti akumuliatorių, nes kitaip sutrumpės jo eksploatacija. NENAUDOKITE šio 
įrenginio, jei išsekęs jo akumuliatorius

Pastaba: Akumuliatorius maksimalią įkrovą pasieks po kelių įkrovimo / iškrovimo ciklų.
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Siekiant ilgesnės akumuliatoriaus eksploatacijos, negalima palikti jo neįkrauto ilgesnį laiko

tarpą (ilgiau nei 30 d.). Neatsižvelgiant į faktą, kad perteklinis įkrovimas nekelia pavojaus 

saugos atžvilgiu, dėl jo gali gerokai sutrumpėti bendroji akumuliatoriaus eksploatacijos 

trukmė.

Akumuliatorius optimalų veikimo lygį pasiekia per 5 normalios eksploatacijos įkrovimo ciklus.

Prieš įkraunant akumuliatorių, reikia jį visiškai iškrauti. Geriausias akumuliatoriaus įkrovimo / 

iškrovimo būdas – įprasta jo eksploatacija.

8. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS
Užtikrinkite, kad visos veržlės ir varžtai būtų gerai priveržti ir kad įrenginys būtų saugios

darbinės būklės.

Neplaukite šio gaminio slėgine žarna, nes į variklį ir elektros komponentus pateks vandens.

ATSARGIAI! Laikykite lapų pūstuvą saugioje, vaikams ir naminiams gyvūnėliams

nepasiekiamoje vietoje. Jei ketinate laikyti įrenginį ilgiau nei 30 dienų, atlikite toliau nurodytus 

veiksmus:

Išimkite iš įrenginio akumuliatorių.

Visiškai įkraukite akumuliatorių (pastaba: akumuliatorius visiškai įkraunamas per 4 val.). 

Visiškai įkrovę akumuliatorių, išimkite jį iš kroviklio.

Pastaba: Siekiant ilgesnės akumuliatoriaus eksploatacijos, negalima palikti jo neįkrauto

ilgesnį laiko tarpą (ilgiau nei 30 d.).

Laikykite lapų pūstuvą ir akumuliatorių:

- užrakintus, vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

- sausoje vietoje. 

- nešiojamoje dėžėje.

9. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Modelis......................................................................................................................................................... FZF 1001-A 

Įtampa ............................................................................................................................................................... NS, 18 V 

Apsukos be apkrovos:  .................................................................................13000/min(“2”)/9000/min(“1”) 

Akumuliatoriaus tipas: ……………………….………………..............................................................….. 1,3 Ah, ličio jonų

Įkrovimo trukmė: ……………………………………………………....................................................................……….apie 4 val. 

Pūtimo greitis: ........................................................................................120 myl./val. („2“) / 50 myl./val. („1“)
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10. UTILIZAVIMAS

INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA APIE PANAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ 
UTILIZAVIMĄ
Pristatykite pakavimo medžiagas į tam skirtą buitinių atliekų surinkimo punktą.

SENŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS
Šis ant gaminio, jo priedų arba pakuotės esantis ženklas reiškia, kad 
šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. 
Norėdami, kad atliekos būtų tinkamai surinktos, perdirbtos ir pakartotinai 
panaudotos, atiduokite šiuos prietaisus į specialius surinkimo punktus. 
Alternatyva: kai kuriose Europos Sąjungos ir kitose Europos šalyse, įsigyjant 
tokį patį naują gaminį, senąjį galima sugrąžinti vietiniam mažmenininkui. 
Tinkamai išmetus šį gaminį, taupomi vertingi gamtos ištekliai ir gamta 
saugoma nuo žalos, kuri kyla netinkamai išmetant atliekas. Išsamesnės 
informacijos apie tai, kaip tinkamai išmesti atliekas, teiraukitės vietos valdžios 
įstaigose arba atliekų surinkimo įmonėje. Pagal nacionalinius reglamentus, 
netinkamai išmetus šio tipo atliekas, gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo įmonėms
Jeigu norite išmesti panaudotus elektrinius arba elektroninius prietaisus, 
reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavimų atstovą arba tiekėją. 
Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse. Šis ženklas galioja 
Europos Sąjungoje. Jeigu šį gaminį norite išmesti, teiraukitės vietos valdžios 
įstaigose arba pas gaminio pardavėją, kaip tinkamai tai padaryti.

Šis gaminys atitinka visus pagrindinius jam taikomų ES direktyvų reikalavimus.

Tekstas, konstrukcija ir techninės specifikacijos gali būti pakeisti be išankstinio pranešimo. 
Mes pasiliekame teisę daryti šiuos pakeitimus.


