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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aspirator	  electric	  de	  grădină	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  INSTRUCȚIUNI	  DE	  OPERARE	  

Vă	  mulțumim	  pentru	  ca	  ați	  achiziționat	  acest	  aspirator	  de	  grădină.	  Înainte	  de	  a	  începe	  
să	  îl	  folosiți,	  vă	  rugăm	  să	  ciIți	  cu	  atenție	  acest	  manual	  de	  instrucțiuni	  și	  păstrați-‐l	  
pentru	  viitoare	  revizuiri.	  
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8 RO Instrucțiuni	  generale	  de	  siguranță	   

1.  INSTRUCȚIUNI	  GENERALE	  DE	  SIGURANȚĂ	   
AverIzări	  importante	  de	  siguranță	  	  

	  Desigilați atent produsul și asigurați-vă că nu aruncați părți ale ambalajului înainte să fi găsit toate 
componentele produsului. 

	  Țineți produsul în loc uscat și departe de copii. 
	  	  	  	  	  	  	  CiBți	  toate	  instrucțiunile	  si	  toate	  semnele	  de	  atenție.	  Nerespectarea	  semnelor	  de	  atenție	  și	  
instrucțiunile	  pot	  rezulta	  în	  accidentare,	  foc	  și/sau	  rănire	  serioasă.	  
 
Ambalajul	  
	  
Produsul	  este	  ambalat	  pentru	  a	  fi	  ferit	  de	  defectare	  în	  urma	  transportului.	  Acest	  ambalaj	  este	  un	  
material	  brut	  asNel	  poate	  fi	  transmis	  mai	  departe	  pentru	  reciclare.	  
	  
Instrucțiuni de folosire 
	  
Înainte	  să	  începeți	  să	  lucrați	  cu	  aparatul,	  ciBți	  următoarele	  reguli	  de	  siguranță	  și	  instrucțiuni	  de	  
folosire.	  Familiarizați-‐vă	  cu	  elementele	  de	  operare	  și	  folosința	  corectă	  a	  aparatului.	  Țineți	  manualul	  
într-‐un	  loc	  sigur	  pentru	  revizuiri	  ulterioare.	  Recomandăm	  păstrarea	  cuBei	  originale	  împreună	  cu	  
ambalajul	  din	  interior,	  vouchere	  de	  cash	  și	  cardul	  de	  garanție	  pe	  cel	  puțin	  perioada	  de	  garanție.	  
În	  cazul	  transportării,	  ambalați	  aparatul	  în	  cuBa	  originală	  de	  la	  producător,	  asNel	  asigurând	  protecție	  
maxima	  în	  Bmpul	  posibilului	  transport	  (ex.	  Mutare	  sau	  trimiterea	  acesteia	  în	  stația	  service)	  

	  
      Notă: Dacă	  împrumutați	  aparatul	  unei	  persoane,	  inmânați	  de	  asemenea	  și	  manualul.	  Aderarea	  la	  
instrucțiunile	  atașate,	  este	  o	  precondiție	  in	  folosirea	  corectă	  a	  aparatului.	  Manualul	  de	  operare	  include	  
de	  asemenea	  instrucțiuni	  de	  mentenanță	  și	  reparare.	  	  
Producătorul	  nu	  este	  responsabil	  pentru	  accidentele	  sau	  avariile	  care	  rezultă	  din	  
neaderarea	  la	  respectarea	  instrucțiunilor	  din	  acest	  manual.	  
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	   	   	  Symboly 	  
2. SIMBOLURI 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alertă	  generală	  de	  pericol.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CiBți	  cu	  atenție	  instrucțiunile	  de	  operare	  înainte	  să	  puneți	  mașina	  în	  funcțiune.	  
	  	  	  

	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nu	  lucrați	  în	  ploaie	  sau	  nu	  lăsați	  aspiratorul	  afara	  în	  Bmp	  ce	  plouă.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Folosiți	  echipament	  de	  protecție	  in	  Bmp	  ce	  lucrați	  	  	  	  

	  	  
	  
	  
	  

	  Opriți	  și	  scoateți	  ștecherul	  din	  priza	  de	  	  alimentare	  înainte	  să	  faceți	  orice	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mentenanță	  (curățare,	  inspectare	  sau	  reparare)	  sau	  dacă	  aparatul	  este	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  avariat	  	  	  	  sau	  defect.	  	  

	  Opriți	  și	  scoateți	  ștecherul	  din	  priza	  de	  alimentare	  dacă	  cablul	  prezintă	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  defecțiune	  sau	  este	  tăiat.	  	  	  	  

	  	  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Țineți	  persoanele	  din	  jur	  la	  o	  distanță	  de	  siguranță.	  	  	  

	  	  
	  Fiți	  atenți	  la	  obiectele	  aruncate	  din	  aparat.	  

	  
	  
	  	  
ELECTRIC GARDEN VACUUM CLEANER 	   	  OPERATION MANUAL 



RO10    Descrierea	  aparatului	  și	  descrierea	  pachetului	  |	  Instrucțiuni	  de	  asamblare	  |	  Operare	  	  	  	  
	  3. DESCRIEREA	  APARATULUI	  ȘI	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  CONȚINUTUL	  PACHETULUI	   	  	  
Descrierea Aparatului(vezi Fig.1) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Protectia cablului 
Mânerul principal 
Comutator On/Off 
Mâner adițional 
Suflantă 
Capac Motor  

	  	  	  7. 
	  	  8. 
	  	  9. 
10. 
	  11. 

Comutator funcții 
Sac de colectare 
Roată 
Ham de umăr 
Administrator de control al vitezei 

Conținutul Pachetului 
Scoateți cu atenție aparatul din ambalaj și verificați următoarele componente să existe: 

	  Tub de aspirare/suflare cu roți 
	  Tub mijlociu de aspirare/suflare 
	  Corp aspirator/suflantă 
	  Sac de colectare 
	  Șuruburi pentru tubul de aspirare (4 șuruburi) 
	  Instrucțiuni de operare 	  	  

4. INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE 
	  Glisați tubul superior peste carcasa motorului și apoi strângeți șuruburile și asigurați-vă ca 

tubul este fixat ferm pe carcasa motorului (Fig 2) 	  	  
  Introduceți tubul mijlociu în tubul superior și împingeți până sunt conectate germ și apoi 

strângeți șuruburile. (Fig 3) 
	  Asamblați roțile la tubul mijlociu.(Fig.4) 
	  Atașați sacul de colectare în cârligul de pe tubul superior și ștecherul în partea inferioară a 

corpului aspiratorului. 
 ATENȚIE!În privința siguranței, tuburile nu trebuie demontate odata ce acestea au fost 

asamblate.	  	  
5. OPERATION 
	  	  

      ATENȚIE! Înainte să porniți aparatul, asigurați-vă că sacul este atasat corect iar hamul de 
umăr este ajustat într-o poziție de lucru adecvată.	  
	  	   	   	  FZF 4010-E 
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	  	   	  Operarea   11    EN 	  
Pornirea/Oprirea 
	  Pentru a porni aparatul, mutați comutatorul (3) în poziția “1”.(Fig.5a). 
	  Pentru a opri aparatul, mutati comutatorul (3) în poziția “0”.(Fig.5b). 

Administrator de control al vitezei (Fig.6) 

	  Apăsați butonul de la ajustor (a) din poziția “1”în poziția “6”; viteza se va ajusta de la  

10,000 min-1 la15,000 min-1; numerotare mai mare înseamna viteză mai mare. 

Modul suflare(Fig.7a) 

	  	  Notă: Modul suflare poate fi folosit pentru a curața colțuri, garduri, pereți, locuri din lemn 
sau sub mașini. Aveți grijă în ce direcție îndreptați jetul de aer deoarece acesta poate muta 
materiale grele sau pot cauza rănirea sau defectarea. 
	  Întoarceți comutatorul de funcții împotriva sensul acelor de ceasornic pe poziția de suflare. 
	  Întoarceți comutatorul în poziția ON, îndreptați jetul de aer în fața dumneavoastră și pășiți 

încet adunând frunzele din zonele inaccesibile asa cum arată în figura Fig.7a. 
Modul aspirare (Fig.7b) 

	  Întoarceți comutatorul de funcții în sensul acelor de ceasornic în poziția de aspirare. 
	  Asigurați-vă că sacul de colectare este atașat corect. 
	  Țineți suflanta/aspiratorul câțiva centimetri peste frunzele pe care le veți aspira. Acum porniți 

aparatul. 
	  Țineți aparatulul așa cum este arătat în Fig.7b, înclinând ușor suflanta/tubul aspiratorului și 

acționați pentru a colecta moloz ușor la aproximativ 50mm distanță între tubul suflantei/
aspiratorului și pardoseala care se doreste a fi curățată. 
	  Frunzele vor fi aspirate în tub, mărunțite și vor fi aruncate în sacul colector. 

Când sacul colector este plin, puterea aspiratorului va fi redusă semnificativ. Atunci când acest 
lucru se întamplă, puneți comutatorul pe poziția “0” (OFF) și deconectati cablul de la sursa de 
alimentare. Așteptați până când ventilatorul aspiratorului s-a oprit complet înainte de operare. 
Deschideți fermoarul din interiorul sacului și scoateți tot ce este colectat in acesta. Dacă ați aspirat 
frunze acestea deja sunt mărunțite si pot fi aruncate. Inchideți fermoarul si reluați lucrul. 
	  	  	  

       Notă: Înainte de a repune sacul, curățați interiorul evacuării și eliminați orice depunere. 
Țineți cont în mod special de curățarea marginilor de la deviatorului de aer din interiorul tubului. 
	   

Electronic speed control setting (Fig.6) 

	  Aparatul dumneavoastră este completat de un administrator de control al vitezei care vă lasă 
să ajustați viteza aerului pentru condiții diverse de lucru. 
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RO12    Operarea 

Întoarceți administratorul de control al vitezei înainte pentru a crește viteza motorului de 
aspirare/suflare  

Procedură de lucru 

Nu încercați să aspirați moloz umed; de asemenea frunze umede, etc. uscați înainte să 
folosiți aspiratorul/suflanta de grădină. Aspiratorul/suflanta de grădină se poate folosi la 
îndepartarea molozului din curți, poteci, drumuri, gazoane, arbuști și garduri. Poate fi folosit 
pentru colectarea frunzelor, hârtiei, crengilor mici și praf de lemn. Dacă folosiți aspiratorul/
suflanta de grădină pentru a aspirare,  deșeuri de grădină vor fi aspirate prin tubul de 
aspirare și se vor depozita în sacul de colectare și atunci când vor trece prin acest proces, ele 
vor fi mărunțite. Maruntite, acestea pot fi folosite ca deșeuri  în jurul plantelor. 
Modul Suflare 

Înainte de începerea lucrului, familiarizați-vă cu locul pe care veți lucra. Îndepărtați toate 
obiectele care pot fi ridicate de către suflantă sau care pot înfunda sau bloca suflanta. 
Utilizând mânerul de comandă de pe marginea aparatului, selectați modul suflare și porniți 
aparatul. Puneți aparatul pe roțile ajutătoare din fața tubului și îndreptați-l înainte în timp ce 
direcționați tubul către molozul gradinii pe care doriți să îl suflați. Adițional, puteți să țineți 
tubul deasupra pământului și pășiți înainte în timp ce manevrați aparatul miscându-l dintr-o 
părțe in alta. Suflați resturile din grădină penru a face o grămadă pe care ulterior o puteți 
aduna folosind funcția de aspirare. Nu suflați resturile de grădina în fața trecătorilor sau a 
animalelor. 

Modul Aspirare 

Înainte de începerea lucrului, familiazați-vă cu locul pe care veți lucra. Îndepărtați toate 
obiectele sau molozul care pot fi aruncate de către aspirator sau care pot înfunda sau bloca 
aspiratorul. Puneți aparatul pe roțile ajutătoare din fața tubului și îndreptați-l înainte în 
timp ce direcționați tubul către molozul gradinii pe care doriți să îl aspirați. Adițional, 
puteți să țineți tubul deasupra pământului și pășiți înainte în timp ce manevrați aparatul 
miscându-l dintr-o părțe în alta și poziționându-l deasupra obiectelor pe care doriți să le 
aspirați. 

ATENȚIE! Nu introduceți tubul aspiratorului direct în gramada de grădină deoarece 
aparatul se poate bloca sau înfunda și eficiența aparatului poate scădea. 

Materiale organice precum frunzele conțin foarte multă apă și asta inseamnă că 
materialul se poate lipi pe interiorul tubului de aspirare. Pentru a reduce lipirea, lăsați 
sa se usuce pentru câteva zile înainte să le colectați.  
Întotdeauna folosiți funcția aspiratorului ale aspiratorului de grădină cu sacul de 
colectare atașat. 
ATENȚIE! Obiectele solide precum pietrele, cutiile, geamul, etc pot afecta 
ventilatorul de aspirare. 
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6. INSTRUCȚIUNI DE FOLOSINȚĂ 
Operare 
	  	  	  	  Acest produs nu este intenționat să fie folosit de catre persoane, inclusiv copii care au 
deficiențe psihice, senzoriale sau mentale, sau lipsiți de experiență sau cunoaștere, numai dacă au 
fost au fost instruiți sau supravegheați la folosirea acestui produs de către o persoană responsabilă 
de siguranța lor. 
	  Nu folosiți aspiratorul/suflanta de grădină în preajma oamenilor sau animale domestice din 

imediata apropiere. De asemenea, asigurați-vă ca aerul emanat nu este direcționat în direcția 
oamenilor sau animalelor domestice. 
	  Sporiți atenția atunci când în preajmă se află copii. Țineți aparatul departe de copii. Copii 

trebuie supravegheți în permanență pentru a nu se juca cu acest aparat. Acest aparat nu este o 
jucarie.	  
      Nu folosiți niciodată aparatul dacă sunteți obosit sau sub influența alcoolului sau a drogurilor. 
	  Nu lăsați copii sau persoanele care nu au citit acest manual de utilizare sa foloseasca aparatul. 

Legi locale pot stipula vârsta minima la care poate fi folosit aparatul. 
	  Utilizatorul este responsabil de defectarea aparatului dacă acesta este folosit de altă persoană 

din locul de manevrare a aparatului. 
	  Nu folosiți aparatul daca sunteți ud pe mână sau nu purtați încălțăminte potrivită. 
	  Nu folosiți haine largi, părul lung sau bijuterii astfel încât sa nu se prindă în părțile rotative ale 

aparatului. 	  	  
      Cerința minima este de a purta ochelari de protecție (ochelarii cu dioptrie nu sunt ochelari 
adecvați de protecție). 
	  În perioade de folosire a aparatului pe termen mai îndelungat se recomandă folosirea căștilor 

de protecție. 	  	  
     Unde exista riscul de obiecte căzătoare sau există riscul de a lovi obiecte proeminente folosiți 
o cască de protecție. 	   	  	  
     Nu vă aplecați și mențineți-vă echilibrul mereu. Întotdeauna țineți pasul corectîn pante. Pășiți, 
nu alergați, atunci când folosiți aparatul. 	  	  
     Mențineți găurile de aerisire libere. 
	  Nu suflați rămășițele în direcția persoanelor din apropiere. 	  

Scopul Folosirii 
	  Aspiratorul/suflanta este pretabilă grădinilor private. 
	  Aparatul este pentru utilizare în grădini private sunt considerate acele aparate utilizarea anuală 

de care, de obicei, nu trebuie să depășească 50 de ore de funcționare și care sunt cele mai utilizate 
pentru întreținere gazon, dar nu în facilități, parcuri, terenuri de sport publice sau în agricultură 
sau silvicultură. 	  	  
     Nu folosiți produsul în alte scopuri decât cele prevăzute. 	  	  
     Din motive de siguranță aparatul nu poate fi utilizat ca o unitate de propulsie pentru orice alte 
instrumente de lucru și seturi de instrumente, cu excepția cazului permis în mod expres de către 
producător. 
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RO    14    Instrucțiuni de folosire 

Instrucțiuni de folosire 

Porniți aparatul și să opereze o așa cum se specifică în manualul de instrucțiuni și să 
respecte cu strictețe toate instrucțiunile. 
Scoateți cablul de la rețeaua de alimentare înainte de orice inspecție, întreținere sau reparații. 
Lucrați întotdeauna sub vizibilitate bună sau asigurarea iluminatului artificial corespunzător. 
Nu utilizați niciodată mașina în spații închise, neaerisite sau în apropierea inflamabile sau 
explozibile lichide, vapori sau gaze. 
Nu folosiți niciodată aparatul în cazul în care aceasta ar putea intra în contact cu nivel de 
apă (de exemplu în imediata apropiere a iazurilor de gradina, piscine scufundate, etc). 
Înainte de a scoate sau golirea sacului de colectare, opriți motorul și așteptați până când 
ventilatorul sa oprit complet. 
Nu folosiți aparatul pentru aspirarea apei sau resturi foarte umed.  
Nu porniți niciodată aspiratorul fără sac de colectare atașat.  
Acest aparat electric în conformitate cu standardele și reglementările de siguranță națională  
 și internațională. Servicii de reparare trebuie să fie efectuate numai de către o persoană 
calificată, folosind piese de schimb originale. Imposibilitatea de a face acest lucru ar putea 
pune în pericol serios utilizatorul.  
Nu încercați să reparați aparatul electric în nici un fel. Utilizarea de orice atașamente sau  
accesorii nerecomandate în acest manual ar putea deteriora aparatul și  
rănire pentru utilizator.  
Utilizați și depozitați aparatul la substanțe inflamabile și volatile. 
Nu expuneți aparatul la temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, si a umiditatii 
excesive și nu-l puneți într-un mediu cu praf excesiv. 
Nu așezați aparatul în apropierea elementelor de încălzire, șemineu și alte generatoare de 
căldură aparate sau dispozitive.  
Nu pulverizați aparatul cu apă sau alte lichide. Nu turnați apă sau alte lichide în  
Produs.  
Nu scufundați aparatul în apă sau alt lichid. . 
Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în funcționare. 
Nu atingeți părți ale mașinii până când s-au oprit complet. După oprire, părți ale mașinii 
rotative pot păstra rotația și provoca accidente.  
Înainte de a depozita mașina într-o cameră închisă, lăsați motorul să se răcească.  
În nici un caz nu reparați aparatul singuri și nu faceți nicio modificare. 
ATENȚIE! Pericol de accidentare prin electrocutare! 

Toate reparațiile și reglajele de acest produs ar trebui să fie făcută de către un atelier de 
reparații autorizat. Orice modificări ale produsului în perioada de garanție ar putea face 
garanția nulă.  
Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a 
aparatului și accesoriile sale (prejudiciu, arsuri, fierbinți, de foc, de deteriorare a 
produselor alimentare, etc). 
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Connection to Electrical Network 
	  Înainte de a conecta produsul la priza de alimentare, asigurați-vă că tensiunea pe  

eticheta produsului corespunde tensiunii de alimentare în priză de alimentare. 
	  Este recomandat pentru a conecta acest aparat doar la prize protejate de un dispozitiv 

rezidual de curent cu curent de eliberare de 30 mA.  
	  Nu atingeți niciodată priza de alimentare cu mâinile ude.  
	  Prizele de conectare pe elementele de legătură trebuie să fie realizate din/sau acoperite cu 

cauciuc, PVC moale sau alt material termoplastic având aceeași concentrație.  
	  Cablurile de legătură aplicate nu poate fi mai subțiri decât cablul H07RN-F, în conformitate 

cu DIN 57 282 / VDE 0282 și diametrul lor trebuie să fie de cel puțin 1,5 mm2. Plug-in-uri 
trebuie să aibă contacte de protecție și conexiuni rezistente la apă. Rulați cablurilor de conectare 
printr-un conector de presiune pe mânerul de ghidare și conectați-le în priza – soclu combinație. 
Înainte de utilizare verificați cablurile pentru deteriorări sau indicii de imbatranire a materialului. 
Nu operati mașina cu excepția cazului în care cablajul electric este în stare perfectă (la fel se 
aplică pentru cabluri de motor). În cazul în care cablul este deteriorat în timpul lucrului, scoateți 
imediat de la sursa de alimentare și numai apoi verificați prejudiciul. 	  	  
     Secțiunea transversală a cablului de extensie trebuie să fie așa cum este specificat în manualul 
de utilizare și trebuie să fie protejate împotriva apei. 	  	  
      Plug-in contact nu poate sta în apă. 
	  În cazul în care cablul de alimentare al produsului este deteriorat, înlocuiți-l la atelier de 

reparații profesionist sau similar, o persoană calificată, pentru a evita situații periculoase. Este 
interzisă utilizarea produsului cu cablul de alimentare sau ștecherul deteriora. 	  	  
      Nu scoateți ștecherul din priză electrică trăgând de cablul de alimentare.  
      Evitați pornirea și oprirea mașinii prea des într-o perioadă scurtă de timp, mai ales nu se va 
juca cu comutatorul. 	  	  
      Înainte de a asambla, de a curăța mașina sau de a efectua orice inspecție, întreținere sau  
sarcinilă de reparație opriți mașina și deconectați-o de la alimentarea cu energie electrică, 
scoateți cablul de alimentare de la priză. 	  	  
      Reparatii de piese electrice pot fi efectuate numai de către un atelier de reparații autorizat.  
	  Când a lovit un obiect străin, opriți motorul, scoateți cablul de la rețeaua de alimentare, 

localizați deteriorarea și efectuați reparațiile necesare. Numai apoi reporniți activitatea. 
	  Dacă mașina începe să vibreze neobișnuit, scoateți imediat ștecherul din priză și  

verificați mașina. 	  	  
      Atunci când se lucrează, nu restricționați libera circulație a cablului de prelungire. 
	  Nu așezați cablul de alimentare în apropierea suprafețelor fierbinți sau peste obiecte ascuțite. 

Nu așezați obiecte grele pe partea de sus a cablului de alimentare și așezați cablul în așa fel încât 
să prevină împiedicarea. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este în contact cu suprafețele 
fierbinți. 	  	  
      Păstrați sursa de alimentare și cablurile de extensie în distanță suficientă față de lamele de 
tăiere.  
	  Pericol de electrocutare. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fluctuațiile de tensiune cauzate de acest aparat la pornirea motorului pot duce la  
interferențe cu alte dispozitive conectate la același circuit în timpul conditiile unei retețele 
nefavorabile. In acest caz, se vor lua măsuri adecvate (de exemplu, să conectați aparatul la un alt  
circuit sau a opera pe un circuit cu impedanță mai mică).  

	   	  Feriți-vă de cablurile de extensie. 
	   	  Dacă nu utilizați sau nu va folosi aparatul, opriți-l și scoateți ștecherul din  

priză.  
	   	  Continuă în consecință, înainte de a curăța mașina. 
       Scoateți întotdeauna ștecherul din priză dacă:  

                - Vă lăsați mașina,  
                - Mașina începe să vibreze neobișnuit (verificați imediat). 
	  
Electrical Safety 

	   	  Aspiratorul/ suflanta de grădină poate fi conectat la orice conector de iluminat (cu alternativ  
230 V). Cu toate acestea, numai "priza", protejată de un comutator 16 A de protecție și de un dispozitiv 
rezidual de curent cu max. 30 mA. 	  
 
                Utilizați cabluri de conectare numai nedeteriorate. Cablurile nu pot fi mai lungi  
(max. 50 m) altfel capacitatea motorului electric se reduce. Instrument de conectare cabluri de trebuie 
să aibă secțiune de 3 * 1,5 mm2. Cablurile electrice pentru aparatele de grădină sunt adesea sensibile la 
daune de izolare. Aceasta este cauzată de:  
               - Daune care rezultă din rularea pe cablu  
               - Comprimare a cablului, atunci când a efectuat sub usi, ferestre, etc  
               - Fisuri cauzate de îmbătrânire a izolației  
               - Pete sparte în urma atașament neprofesional cablu sau conductă. 	   	  	  

                Astfel de cabluri deteriorate sunt adesea folosite, chiar dacă ele pun viața in pericol. Cabluri, 
prize și prizele de conectare trebuie să respecte condițiile specificate mai jos. Cablurile electrice 
pentru conectarea aparatelor de gradină trebuie sa aibă izolație de cauciuc. 	  
 
                Mașina trebuie să fie alimentată cu ajutorul unui curent de alimentare automat, dispozitiv 
protejat rezidual având curent de declanșare de maxim 30 mA. 	  	  

        Pentru prelungitoare mai mari de 15 de metri a se folosi cabluri de sârmă cu secțiune de 1,5 mm2. 
	   	  Pentru prelungitoare mai lungi de 15 de metri, dar mai mici de 40 de metri folosiți cabluri 

sârmă cu secțiune transversală de 2,5 mm2. 	  
 
                Astfel de cabluri deteriorate sunt adesea folosite, chiar dacă ele pun in pericol viata. Cabluri, 
prize și prize de conectare trebuie să respecte condițiile de mai jos specificate. Cabluri electrice 
pentru conectarea aparatelor de gradina trebuie sa aiba izolatie de cauciuc. 	  	  
 
                Cabluri electrice trebuie să fie de cel puțin de tip H05RN-F, cu 3 conductoare. Tipăriți 
eticheta cablului dacă este necesar. 
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	  	  	  	  Prin urmare, cumpărați cabluri numai etichetate. Fișe și prize de conectare pe cablurile 
electrice de alimentare trebuie să fie realizate din cauciuc și rezistente la apă. Cablurile de 
conectare nu poat fi lungi. Cabluri mai lungi necesită diametru mai mare. Verificați în mod 
regulat conectarea cabluri pentru daune. În timpul verificării, cablul trebuie să fie deconectat. 
Desfășurați cablul complet. De asemenea, verificați rupturi din cablul de conectare pe prize și 
conectarea la prize. 	  	  
     Prizele de conectare pe elementele de legătură trebuie să fie realizate din/sau acoperite cu 
cauciuc, PVC moale sau alt material termoplastic având aceeași concentrație.	  	  

7. MENTENANȚĂ ȘI DEPOZITARE 
	  Verificați dacă aparatul prezintă semne de uzură. 

      Efectuați operațiuni de întreținere și curățare a mașinii numai atunci când motorul este oprit 
și mașina este deconectată de la rețeaua de energiei electrică. 
      Îngrijirea periodică a mașinii asigură o durată lungă de viață și de eficiență.  
	  Păstrați toate piulițele și șuruburile pentru a asigura condiții de utilizarea în siguranță
	  Verificați în mod regulat dacă sacul de colectare prezintă semne de uzură.  
	  Înlocuiți piesele deteriorate sau uzate. 	  	  

     Componentele deteriorate pot fi înlocuite de către un profesionist, folosind piese originale.  
	  Nu utilizați niciodată accesorii care nu au fost furnizate sau nu sunt destinate acestui produs.  
	  Deconectați întotdeauna acest produs de la sursa de alimentare înainte de curățare.  
	  La curățarea părților exterioare folosiți o cârpă moale și apă călduță. Nu folosiți agenți duri 

de curățare, diluanți sau solvenți în caz contrar suprafața produsului poate fi deteriorat. 
	  Nu curățați aspiratorul / suflanta sub jet de apă (în special, nu sub presiune inalta). 
	  	  

      Folosește peria pentru a curăța orice particule din jurul ventilatorului și în interiorul de 
aspirare si suflare din tuburi. 
	  Stocare doar într-un loc uscat.  
	  Nu așezați obiecte pe partea de sus a aparatului.  
	  Dacă sunt necesare reparații, contactați un service pentru clienți autorizat.  
	  Nu utilizați niciodată accesorii care nu au fost furnizate cu sau nu sunt destinate pentru acest 

produs. 



Voltaj(V)� 230–240V~50Hz�

Capacitate (W) � 2600�
-1�

Viteză neîncărcată(min) �
10000–15000�

Viteza (km/h) � de până la250 �

Raport� 10:1 �

Capacitate sac de colectare(l) � 40�

Nivelul de presiune al aerului la locul 
însoțitorului�

87,4dB(A)k=3dB(A)�

Nivelul de putere acustică � 98,07dB(A)k=3dB(A)�

Nivelul de putere acustică garantat � 99dB(A)�
                                2�

Vibrații(m/s) �
                         2                           2�

6,004m/sk=1,66m/s �

Greutate(în kg) � 2,70�
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	  8. DATE TEHNICE 

Manualul de utilizare este într-o versiune limbaj specific. 
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	  10. ELIMINAREA 

	  
	  
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII CU PRIVIRE LA REZIDUURI AMBALAJELOR 	  
Aruncă orice material sau ambalaj utilizat la locul stabilit de municipalitate pentru deșeuri 
de eliminare.	  

	   	  	  
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE FOLOSITE	  

	   	   	  	  
                  Acest simbol de pe produs sau documente însoțitoare înseamnă că folosit  
                  produse electrice sau electronice nu trebuie să fie puse la deșeurile 
                  municipale obișnuite. Predați aceste produse la punctele de colectare 
                  stabilite pentru eliminare corespunzătoare, restaurare și reciclare. 
                  Alternativ, în unele țări ale Uniunii Europene, vă puteți întoarce produsele 
                  la dealerull dvs. Local atunci când vă cumpărați un nou produs echivalent. 
                  Prin eliminarea din acestui produs puteți păstra resursele naturale pretioase 
                  si ajuta la prevenirea producerii potențialelor efecte negative asupra 
                  mediului și sănătății umane, care ar putea fi rezultatele de eliminare a 
                  deșeurilor greșit. Adresați-vă autoritățile locale sau cel mai apropiat  
                  punct de colectare pentru detalii suplimentare. În caz de depozitarea 
                  necorespunzătoare a acestor deșeuri sancțiuni în natură pot fi impuse în 
                  conformitate cu reglementările naționale.  
 
                  Pentru companii din țările Uniunii Europene  
                  În cazul în care doriți să o aruncați dispozitive electrice si electronice, 
                  cereți informații dealer-ului sau furnizorului. 
 
                  Aruncarea în alte țări din afara Uniunii Europene  
                  Dacă doriți să aruncați acest produs, adresați-vă autorităților locale sau 
                  dealer-ului pentru informațiile necesare cu privire la metoda de 
                  eliminare.  	   	   	  	  
 
 
 
 
 
                 

    Acest produs îndeplinește toate cerințele ale directivelor UE care i se aplică.	  
 
 
 
Text, design și specificațiile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă și ne 
rezervăm dreptul pentru schimbarea acestora. 


