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1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Rozpakuj uważnie wyrób, zwracając przy tym uwagę, abyś nie wyrzucił żadnej części

materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich części wyrobu.

Przechowuj wyrób w suchym miejscu z dala od dzieci.

Przeczytaj wszystkie uwagi i wskazówki. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i wskazówek może

spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub ciężkie obrażenia.

Opakowanie

Wyrób został umieszczony w opakowaniu chroniącym go przed uszkodzeniem podczas 

transportu. Opakowanie to jest surowcem i dlatego podlega recyklingowi.

Instrukcja obsługi

Zanim rozpoczniesz pracę z urządzeniem, przeczytaj następujące zasady bezpieczeństwa 

i wskazówki dotyczące użytkowania. Zapoznaj się z elementami sterowania i prawidłowym 

użyciem urządzenia. Instrukcję należy starannie zachować do wglądu. Co najmniej w okresie 

gwarancyjnym zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania łącznie z wewnętrznym 

materiałem opakowaniowym, dokument kasowy i kartę gwarancyjną.

W razie transportu zapakuj maszynę z powrotem do oryginalnego pudełka dostarczonego przez 

producenta, zapewniając w ten sposób maksymalną ochronę produktu podczas ewentualnego 

transportu (np. przeprowadzki lub wysyłki do serwisu).

Uwaga:Jeśli przekazujesz maszynę innym osobom, przekaż ją razem z instrukcją.

Przestrzeganie załączonej instrukcji obsługi stanowi założenie prawidłowego użycia 

urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera również wskazówki dotyczące obsługi, konserwacji 

i naprawy.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe na 

skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
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Wyjaśnienie tabliczek ze wskazówkami znajdujących się na maszynie

Ogólne ostrzeżenie przed 

niebezpieczeństwem!

Przed użyciem przeczytaj dokładnie 

instrukcję.

Osoby trzecie powinny się znajdować 

poza obszarem roboczym. Zadbaj o 

to, aby osoby stojące w pobliżu nie 

zostały zranione na skutek odrzucenia 

przedmiotów obcych.

Nigdy nie wkładaj rąk ani nóg pod rotujące 

części maszyny. Utrzymuj dostateczną 

odległość od wentylatora maszyny.

Nie wyrzucaj akumulatora. Rozładowany 

akumulator oddaj do punktu skupu lub na 

odpowiednie miejsce recyklingu. 

Zawiera akumulator Li-Ion. Akumulator 

należy poddać recyklingowi lub 

zlikwidować.

2. WYJAŚNIENIE TABLICZEK
ZEWSKAZÓWKAMI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ 
NA MASZYNIE
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3. OPIS URZĄDZENIA I ZAWARTOŚĆ D
STAWY

Opis urządzenia (por. rys. 1)

Zawartość pakowanioa

Wyjmij ostrożnie urządzenie ogrodnicze z opakowania i sprawdź, czy następujące części są 

kompletne:

Akumulatorowa dmuchawa ogrodowa 

Nasadka rury 

Rura dmuchawy 

Zabezpieczenie rury 

Włącznik regulacji prędkości 

Rękojeść 

Zawartość pakowanioa

1 - 

2 -  

3 -  

4 -  

5 -  

6 - 

Akumulator należy ładować przy 

temperaturze 0-40°C.

Nie wrzucaj akumulatora do ognia.

Podczas pracy używaj środków ochrony 

oczu.

Podczas pracy używaj środków ochrony 

słuchu.

Nie pracuj podczas deszczu ani przy złych 

warunkach pogodowych. 
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Montaż urządzenia | Wskazówki bezpieczeństwa

Rura dmuchawy

Nasadka rury 

Akumulator 

Ładowarka 

Stacja ładowania 

Instrukcja obsługi

Jeśli brakuje części lub są one uszkodzone, zwróć się o pomoc do sprzedawcy, u którego 

maszyna została zakupiona.

4. MONTAŻ URZĄDZENIA
Montaż rury dmuchawy (Rys. 3 & Rys. 4)

Przed montażem rury dmuchawy (1), (2) upewnij się, że włącznik regulacji prędkości (4)

znajduje się w pozycji ‘’0’’, tzn. wyłączone.

Nałóż rurę dmuchawy na korpus dmuchawy ogrodowej (por. rys. 3). Upewnij się, że jest

właściwie osadzona.

UWAGA!Nie obsługuj ani nie blokuj włącznika On/Off w innym wypadku niż przy

standardowym montażu lub przy usuwaniu rury.

Uwaga: Przed demontażem rury dmuchawy upewnij się, że włącznik regulacji prędkości

(4) znajduje się w pozycji ‘’0’’, tzn. wyłączone. Wciśnij zabezpieczenie (3) tak, aby można 

było oddzielić rurę (por. rys. 1). Podnieś spodnią nasadkę rury (1) tak, aby można było ją 

oddzielić od rury dmuchawy (por. rys. 4). Nie próbuj oddzielić rury z użyciem siły lub za 

pomocą innych narzędzi.

5. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Zanim rozpoczniesz pracę z dmuchawą ogrodową, zapoznaj się z następującymi zasadami 

bezpieczeństwa i instrukcją użycia.

UWAGA! Aby obniżyć ryzyko wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub

zranienia:

- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, jeśli jest włączone. Jeśli nie używasz urządzenia 

lub będziesz je naprawiać, odłącz je od gniazdka.

UWAGA!Aby obniżyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym - Nie używaj urządzenia

w wilgotnych miejscach. Nie narażaj na działanie deszczu. Przechowuj w pomieszczeniach 

wewnętrznych.

Nie pozwól, aby maszyna była używana jako zabawka. Zachowaj szczególną ostrożność,
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jeśli maszyna znajduje się w pobliżu dzieci. 

Pracuj wyłącznie zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi. Korzystaj z części zamiennych

zatwierdzonych do użytku przez producenta.

Nie używaj maszyny z uszkodzonym kablem sieciowym. Jeśli urządzenie nie pracuje

prawidłowo lub jest uszkodzone czy spadło do wody, powierz jego naprawę 

specjalistycznemu serwisowi.

Kabla sieciowego nie wolno prowadzić w pobliżu gorących powierzchni albo przez ostre

przedmioty. Nie kładź na kablu sieciowym ciężkich przedmiotów, umieść go tak, aby nie 

można było po nim chodzić ani potykać się o kabel.

Nie wyciągaj wtyczki przewodu z gniazdka elektrycznego poprzez pociągnięcie za przewód

zasilający.

Nigdy nie dotykaj wtyczki sieciowej lub urządzenia mokrymi rękami.

Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworu rury. Utrzymuj urządzenie bez kurzu, włókien

czy włosów i innych przedmiotów, które mogłyby ograniczyć cyrkulację powietrza.

Zabezpiecz wolną odzież, długie włosy, palce i inne części ciała tak, aby nie doszło do ich

uchwycenia przez ruchome części maszyny.

Przed odłączeniem urządzenia wyłącz wszystkie elementy sterujące.

Zachowaj zwiększoną ostrożność podczas czyszczenia schodów.

Nie używaj urządzenia do podnoszenia jakichkolwiek przedmiotów lub w pobliżu

łatwopalnych cieczy, takich jak olej, benzyna itp.

Przed podłączeniem lub odłączeniem rury zawsze wyłącz urządzenie.

Ładuj akumulator wyłącznie za pomocą oryginalnej ładowarki dostarczanej z tym

urządzeniem.

Akumulator należy ładować wyłącznie w ładowarce przeznaczonej do tego celu przez

producenta. W razie użycia innego typu akumulatora niż tego, do którego ładowarka jest 

przeznaczona, grozi ryzyko wybuchu pożaru.

Używaj urządzeń elektrycznych wraz z przeznaczonymi do nich akumulatorami. Użycie

innych akumulatorów może spowodować ryzyko obrażeń lub pożaru.

Jeżeli akumulator nie będzie używany, należy go przechowywać z dala od metalowych

przedmiotów, takich jak spinacze biurowe, monety, klucze, gwoździe, wkręty lub inne 

drobne metalowe przedmioty, które mogą spowodować spięcie. Spięcie akumulatora może 

spowodować poważne oparzenia lub wybuch pożaru.

Przy niewłaściwym przechowywaniu zagraża wyciek elektrolitu z akumulatora. Jeśli dojdzie

do wycieku elektrolitu, nie dopuść do jego kontaktu ze skórą. Jeśli dojdzie do takiego 

kontaktu, dokładnie opłucz splamione miejsce i skontaktuj się z lekarzem. Elektrolit może 

spowodować poważne obrażenia skóry lub jej oparzenia.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem tego urządzenia należy dokładnie przeczytać poniższe wskazówki i

zrozumieć je.

Nigdy nie pozwalaj dzieciom pracować z urządzeniem. 
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Wskazówki bezpieczeństwa | Wskazówki dotyczące prawidłowego użycia

Z ogrodowej dmuchawy nie należy korzystać, jeśli w bezpośrednim otoczeniu znajdują się

inne osoby, dzieci lub wolno się poruszające zwierzęta domowe.

Wyrobu nie wolno używać do innych celów, niż te, do których jest przeznaczony.

Przed rozpoczęciem pracy obejrzyj powierzchnię roboczą. Usuń wszystkie niebezpieczne

przedmioty, takie jak kamienie, pręty, druty, kości i inne obce przedmioty.

6. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
PRAWIDŁOWEGO UŻYCIA

UWAGA! Ładowarka i akumulatory są zaprojektowane tak, aby działały razem, dlatego

nie używaj innych urządzeń. Do ładowarki albo akumulatorów nigdy nie wkładaj metalowych 

przedmiotów, grozi ryzyko awarii, ewentualnie ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Obsługa

Nie dotykaj części urządzenia, dopóki nie są całkowicie wyłączone. Obracające się części

urządzenia mogą się obracać również po jego wyłączeniu i spowodować zranienia.

Jeśli urządzenie zacznie dziwnie wibrować, zatrzymaj silnik i natychmiast sprawdź

przyczynę. Wibracje są ogólnie przyczyną awarii.

Przed dokonaniem jakiejkolwiek kontroli, konserwacji lub naprawy wyłącz silnik i poczekaj do

momentu zatrzymania rotujących części maszyny.

Pracuj wyłącznie przy dobrej widoczności lub zapewnij dostateczne sztuczne oświetlenie.

Nigdy nie używaj produktu mając mokre ręce lub będąc bez odpowiedniego obuwia.

Nie pochylaj się i we wszystkich okolicznościach zachowuj równowagę. Na zboczach 

zachowuj zawsze stabilną pozycję. Podczas pracy z urządzeniem należy chodzić, nigdy nie 

biegać.

Przy obsłudze maszyny nie używaj rury dmuchawy w pobliżu oczu i uszu. 

Nie przejeżdżaj przez żwirowe drogi z włączonym urządzeniem. 

Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów i poruszających się części urządzenia. 

Przed usunięciem rury dmuchawy upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a akumulator

jest wyjęty.

Unikaj niebezpiecznych sytuacji. Nie używaj urządzenia w wilgotnych i mokrych miejscach. 

Nie używaj urządzenia podczas deszczu. 

Udržujte děti a jiné osoby v dostatečné vzdálenosti od pracovní plochy. 

Zabezpiecz wolną odzież, długie włosy czy biżuterię, tak aby nie mogły się wkręcić w

ruchome części maszyny. Podczas obsługi maszyny zalecamy użycie rękawic ochronnych i 

mocnego obuwia.

Używaj urządzenia prawidłowo. Wyrobu nie wolno używać do innych celów, niż te, do

których jest przeznaczony.

Podczas obsługi nie używaj nadmiernej siły. 
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Nie obciążaj nadmiernie urządzenia. Podczas obsługi maszyny zachowaj zwiększoną

ostrożność, utrzymuj równowagę i stabilną pozycję.

Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem alkoholu czy środków

odurzających.

Jeśli nie używasz urządzenia, umieść je w pomieszczeniach wewnętrznych. Przechowuj

urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do wydmuchiwania suchych liści z prywatnych ogrodów.

Jakiekolwiek inne użycie, które nie jest podane wprost w niniejszych wskazówkach, może 

doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i stanowi poważne niebezpieczeństwo dla 

użytkownika. Nie używaj urządzenia w miejscach z wysokim poziomem ryzyka zdrowotnego 

(zanieczyszczenia) lub jako urządzenia przeznaczonego do wydmuchiwania / odkurzania 

na mokro. Urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby dorosłe. Osoby powyżej 

16 roku życia mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem. Używanie urządzenia 

podczas deszczu lub w środowisku wilgotnym jest zakazane. Producent nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody spowodowane na skutek nieprawidłowego użytkowania lub 

niewłaściwej obsługi.

Dmuchawa ogrodowa jest przeznaczona do użycia w prywatnych ogrodach. Dmuchawy

ogrodowej należy używać na zewnątrz do usuwania zanieczyszczeń z twardych 

powierzchni. To urządzenie nie jest przeznaczone do usuwania liści z dużych powierzchni 

trawiastych lub do przesuwania mokrych lub ciężkich zanieczyszczeń.

Używaj właściwego typu narzędzi

W niniejszej instrukcji obsługi został opisany określony sposób użycia urządzenia. Nie

obciążaj nadmiernie małych narzędzi lub akcesoriów podczas prac, do których 

przeznaczone jest wydajne narzędzie. Urządzenie będzie pracować lepiej i bezpieczniej przy 

pracy, do której jest przeznaczone. Przy użyciu jakichkolwiek akcesoriów lub dodatków lub 

przy wykonywaniu jakiejkolwiek pracy, która nie jest zalecana w niniejszej instrukcji, grozi 

ryzyko zranienia osób. Nie obciążaj nadmiernie urządzenia.

Nie pozwól na przypadkowe uruchomienie urządzenia. Nie przenoś urządzenia mając palce

położony na głównym włączniku.

Nigdy nie ciągnij za kabel podczas wyjmowania wtyczki kabla z gniazdka. Nie kłaść kabla na

zatłuszczonych i gorących powierzchniach i zadbać o to, aby nie zwisał przez ostre 

krawędzie. 

Przed pierwszym użyciem urządzenia

Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj maszynę. 

Dostarczona ładowarka jest przeznaczona do akumulatora Li-ion zainstalowanego w 
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dmuchawie ogrodowej. 

Nie używaj innej niż dostarczonej ładowarki akumulatora.

Ładowanie akumulatora

Akumulator Li-Ion jest chroniony przed całkowitym rozładowaniem. Jeśli akumulator jest 

rozładowany, obwód ochronny wyłączy maszynę: silnik maszyny przestanie się obracać. 

W ciepłym środowisku lub w przypadku intensywnego użycia akumulator może się rozgrzać do 

tego stopnia, że trzeba będzie poczekać do jego wychłodzenia przed ponownym naładowaniem.

Wyjęcie lub instalacja akumulatora (rys. 5)

Przed wyjęciem lub instalacją akumulatora upewnij się, że włącznik regulacji prędkości (4)

znajduje się w pozycji ‘’0’’, tzn. wyłączone.

Jeśli chcesz wyjąć akumulator, wciśnij zabezpieczenie wyłącznika (7) w dół i wyciągnij

akumulator.

Jeśli chcesz zainstalować akumulator, włóż go do kolein wzdłuż rękojeści i wsuń akumulator

do pierwotnej pozycji tak, aby przycisk zabezpieczenia (7) ponownie się zatrzasnął.

Włączanie (rys. 6)

Przesuń włącznik regulacji prędkości (4) na pozycję “1” lub na pozycję “2” , tzn. włączone.

„1“ oznacza niską prędkość, a „2“ oznacza wyższą prędkość.

Zatrzymanie (rys. 6)

Przesuń włącznik regulacji prędkości (4) na pozycję “0” , tzn. wyłączone.

Rady dla użytkownika

Przy obsłudze maszyny trzymaj rurę dmuchawy ok. 15 cm nad ziemią. Wykonuj ruchy

wahadłowe z jednej strony na drugą. Idź powoli wydmuchując zgromadzone 

zanieczyszczenia / liście przed sobą.

UWAGA! 

Wydmuchuj odpad ogrodowy / liście na stos, który można następnie łatwo usunąć.

Nie używaj maszyny do wydmuchiwania twardych przedmiotów, takich jak gwoździe, wkręty

lub kamienie.

Nigdy nie używaj dmuchawy w kierunku stojących w pobliżu osób lub zwierząt domowych. 

Zachowaj zwiększoną ostrożność podczas usuwania zanieczyszczeń ze schodów i innych

wąskich miejsc.

Używaj okularów ochronnych lub innej odpowiedniej ochrony oczu, długich spodni i botów.
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Urządzenie

Nie ładuj urządzenia w wilgotnych lub mokrych miejscach. 

Nie narażaj akumulatora na działanie wilgoci lub deszczu. 

Usuń lub odłącz akumulator przed rozpoczęciem konserwacji, czyszczenia lub przy

usuwaniu materiału z urządzenia.

Nie wrzucaj starego akumulatora do ognia. Grozi wybuchem! Szczegółowych informacji o

likwidacji akumulatora udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji.

Nigdy nie otwieraj akumulatora ani nie uszkadzaj go. Elektrolit zawiera kwas, który może

uszkodzić wzrok i skórę. Kwas jest wysoce toksyczny.

Przy manipulacji i magazynowaniu akumulatorów zadbaj o to, aby nie doszło do ich spięcia

z materiałami, będącymi przewodnikami, jak np. pierścienie, klucze, monety. Grozi ryzyko 

przegrzania akumulatora, w wyniku którego mogłoby dojść do wybuchu pożaru.

Ładuj akumulator wyłącznie za pomocą oryginalnej ładowarki dostarczanej z tym

urządzeniem.

Sprawdź uszkodzone części. Uszkodzone lub zużyte części należy wymienić. Uszkodzone

części maszyny mogą zostać wymienione wyłącznie przez specjalistę za pomocą 

oryginalnych części zamiennych. W razie naprawy zwróć się do autoryzowanego serwisu 

klienta.

Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Akumulatory

Nigdy nie otwieraj akumulatora. Elektrolit zawiera kwas, który może uszkodzić wzrok i skórę.

Kwas jest wysoce toksyczny.

W ekstremalnych warunkach zagraża wyciek elektrolitu z akumulatora. Jeśli dojdzie do

wycieku elektrolitu, postępuj w poniższy sposób: 

 

     instrukcjami. 

razie jego kontaktu ze skórą, należy natychmiast umyć skórę dużą ilością wody. Zneutralizuj 

łagodnym kwasem, jak np. Sok cytrynowy czy ocet. W razie kontaktu z oczami, wypłucz je 

dokładnie wodą (co najmniej 10 minut) i skontaktuj się z lekarzem.

Nie narażaj akumulatora na działanie wody. 

Nie przechowuj w pomieszczeniach, w których temperatura może przekroczyć 40°C. 

Ładuj w temperaturze pokojowej 18-24°C. Nigdy nie ładuj przy temperaturze poniżej 4°C lub

powyżej 40°C.

Ładuj akumulator wyłącznie za pomocą oryginalnej ładowarki dostarczanej z tym

urządzeniem.

Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że akumulator jest suchy i czysty. 

Używaj wyłącznie właściwego typu akumulatora. 
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Przy manipulacji i magazynowaniu akumulatorów zadbaj o to, aby nie doszło do ich spięcia
z materiałami, będącymi przewodnikami, jak np. pierścienie, klucze, monety. Grozi ryzyko 
przegrzania akumulatora, w wyniku którego mogłoby dojść do wybuchu pożaru.
Nie wrzucaj akumulatora do ognia. Nie wrzucaj akumulatora do zwykłego odpadu

komunalnego. Aby je prawidłowo zlikwidować, odnowić lub poddać recyklingowi, oddaj te 

wyroby do odpowiednich punktów skupu. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd 
miasta lub najbliższe zakłady utylizacji.

Ładowarka

Używaj ładowarki wyłącznie do ładowania oryginalnego akumulatora dostarczonego z
wyrobem. Przy ładowaniu innego typu akumulatora grozi niebezpieczeństwo nagłego 
zapalenia, poważnego zranienia osób lub uszkodzenia majątku.
Nigdy nie ładuj baterii, które nie są przeznaczone do ładowania. 
Nie narażaj ładowarki na oddziaływanie wody lub deszczu. 
Nie otwieraj ładowarki. 
Nie demontuj ładowarki.

7. URUCHOMIENIE
Ładowanie akumulatora (Rys. 2)

Przed pierwszym ładowaniem akumulatora przeczytaj uważnie wszystkie wskazówki dotyczące 

bezpieczeństwa i ostrzeżenia. 

Przed pierwszym użyciem lub jeśli dmuchawa nie była używana przez dłuższy czas należy w 
pełni doładować akumulator, w przeciwnym wypadku dojdzie do obniżania jego żywotności. 
W trakcie ładowania dochodzi do delikatnego rozgrzewania akumulatora. Jest to zjawisko 
naturalne nie wskazujące na żaden problem.

Uwaga: NIE ŁADUJ AKUMULATORA, JEŚLI TEMPERATURA OTOCZENIA WYNOSI PONIŻEJ
4°C LUB POWYŻEJ 40ºC. ZALECANA TEMPERATURA ŁADOWANIA: OKOŁO 24ºC.

Uwaga: Po kilkakrotnym rozładowaniu / doładowaniu akumulator osiągnie pełną
pojemność.

 Podłącz kabel do ładowarki. 

Uwaga: Ważne: Nie używaj żadnej innej ładowarki niż ta, która wchodzi w skład zestawu.

Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego. Kontrolka LED świeci zielonym światłem. 

Uwaga: Nie ładuj za pomocą generatorów silnikowych lub innych źródeł DC

Włóż akumulator do ładowarki. Jeśli kontrolka LED świeci czerwonym światłem, sygnalizuje,
że akumulator się ładuje.
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Jeśli kontrolka LED świeci zielonym światłem, sygnalizuje, że akumulator jest w pełni
naładowany. Akumulator jest w pełni naładowany po około 4 godzinach.
Odłącz ładowarkę od sieci. Wyjmij akumulator z ładowarki.

Ważne wskazówki dotyczące ładowania

Przy standardowym użyciu akumulator zostanie naładowany po około 4 godzinach. Przed
rozpoczęciem ładowania pozostaw akumulator do wystygnięcia

Uwaga: Do ładowania akumulatora nie dojdzie, jeśli jest gorący.

Nie ładuj akumulatora przy temperaturze poniżej 4°C lub powyżej 40°C. Nieprzestrzeganie
tej zasady może doprowadzić do poważnego uszkodzenia akumulatora. Aby osiągnąć długą 
żywotność i najlepszą efektywność, należy ładować akumulator w temperaturze około 24°C.
Ładowarka i akumulator zagrzewają się podczas ładowania. Jest to normalne zjawisko, nie
chodzi o usterkę.
Jeśli akumulator nie ładuje się prawidłowo:
-  sprawdź, czy wtyczka i złącze są porządnie wsunięte. 
-  sprawdź, czy gniazdko jest podłączone do sieci elektrycznej. 
-  umieść ładowarkę w pomieszczeniu, gdzie temperatura wynosi od 4 do 40°C 
-  jeśli gniazdko i temperatura otoczenia są prawidłowe, a mimo to nie dochodzi do 
ładowania akumulatora, skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem..
Przed pierwszym użyciem lub jeśli dmuchawa nie była używana przez dłuższy czas należy w
pełni doładować akumulator, w przeciwnym wypadku dojdzie do obniżania jego żywotności. 
NIE UŻYWAJ tej maszyny, jeśli akumulator jest rozładowany.

Uwaga: Po kilkakrotnym rozładowaniu / doładowaniu akumulator osiągnie pełną
pojemność.

Aby osiągnąć dłuższą żywotność akumulatora, nie pozostawiaj go przez dłuższy czas bez
doładowania (powyżej 30 dni). Nadmierne ładowanie nie stanowi co prawda ryzyka, może 
jednak prowadzić do wyraźnego obniżenia całkowitej żywotności akumulatora. 
Akumulator osiągnie optymalną moc w trakcie 5 cyklów ładowania przy standardowym
użytkowaniu. Przed ponownym ładowaniem nie jest konieczne całkowite rozładowanie 
akumulatora. Standardowe użytkowanie jest najlepszym sposobem prawidłowego 
rozładowywania / ładowania akumulatora.

8. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
Upewnij się, że wszystkie nakrętki i śruby są mocno dokręcone oraz że urządzenie jest w
bezpiecznym stanie umożliwiającym jego eksploatację.
Wyrobu nie należy myć pod ciśnieniem, aby do silnika i części elektrycznych nie przedostała
się woda
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UWAGA! Dmuchawę ogrodową należy przechowywać w suchym miejscu z dala od dzieci

i zwierząt domowych. Jeśli urządzenie jest przechowywane dłużej niż 30 dni, postępuj 

zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Wyjmij akumulator z maszyny.

Naładuj całkowicie akumulator. (uwaga: Czas całkowitego ładowania akumulatora wynosi

cztery godziny)

Jeśli akumulator jest całkowicie naładowany, wyjmij go z ładowarki.

Uwaga: Aby osiągnąć dłuższą żywotność akumulatora, nie pozostawiaj go przez dłuższy

czas bez doładowania (powyżej 30 dni).

Przechowuj dmuchawę ogrodową i akumulator:

-   w zamkniętym pomieszczeniu z dala od dzieci. 

-   w suchym miejscu. 

-   w przenośnym pudełku.

9. DANE TECHNICZNE
Typ ............................................................................................................................................................... FZF 1001-A 

Zasilanie ............................................................................................................................................................ DC 18 V 

Obroty bez obciążenia:  ...............................................................................13000/min(“2”)/9000/min(“1”) 

Typ akumulatora …………………………………......…………………..............................................................….. 1.3Ah Li-Ion 

Czas ładowania ……………………………………………………...........................................................……….około 4 godzin 

Prędkość wydmuchu.................................................................................................120mph(“2”)/50mph(“1”)
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10. LIKWIDACJA

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM 
OPAKOWANIEM
Zużyte opakowanie należy przekazać na miejsce wyznaczone przez lokalny urząd do 

składowania odpadu.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej 

oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być 

wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem domowym. Aby je prawidłowo 

zlikwidować, odnowić lub poddać recyklingowi, oddaj te wyroby do 

odpowiednich punktów skupu. W niektórych państwach Unii Europejskiej lub 

innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy 

przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Poprzez prawidłową 

likwidację tego produktu pomożecie Państwo zachować cenne bogactwa 

naturalne oraz pomagacie w zapobieganiu potencjalnym negatywnym 

wpływom odpadów na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie, które 

mogłyby być skutkiem nieprawidłowego recyklingu odpadów. Szczegółowych 

informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. 

Za nieprawidłowy recykling tego rodzaju odpadów mogą być udzielane kary 

zgodne z lokalnymi przepisami.

Przedsiębiorcy z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcesz zlikwidować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, zasięgnij 

informacji u swego sprzedawcy lub dostawcy. Likwidacja w pozostałych 

krajach poza Unią Europejską Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli 

chcesz zlikwidować ten produkt, zasięgnij informacji o prawidłowym sposobie 

jego likwidacji u lokalnych urzędów lub swojego sprzedawcy.

Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go 

dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych 

wyrobu bez uprzedzenia.


