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 rrzeczyta  uwannie ninie sz  instrukc ę przed rozpoczęciem eksploatac i urz dzenia. aawarte s  tu 

wanne informac e dotycz ce zasad właściwego montanu, sposobu pracy i konserwac i urz dzenia, 

bezpiecznych dla unytkownika. rrzechowu  instrukc ę w bezpiecznym mie scu, aby w razie potrzeby móc do 

nie  wrócić lub przekazać    kole nym unytkownikom wraz z urz dzeniem. 

 

Uwaga! 

awraca  szczególn  uwagę na rozdziały, które zawiera   sygnały ostrzegawcze i uwagi.  
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE  

agodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) i Dyrektyw  2006/42/WE rarlamentu Europe skiego i Rady 

Krysiak Sp. z o.o. ul. Rolna 6 62-081 Baranowo  

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej maszyny na terenie UE: 

Andrze  Krysiak, Rolna 6, 62-081, Baranowo deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że: 

Maszyna:  Odkurzacz / dmuchawa akumulatorowa 4Garden AO22 

Model： GY1985 

Numer seryjny: 2020015820001-2020015829999 

Rok produkcji: 2020 

Funkcja: do zasysania i mielenia lub wydmuchiwania odpadków ogrodowych 

takich  ak pędy, suche liście, itp. materiałów lekkich w przydomowych 

ogródkach  

 

do które  odnosi się ninie sza deklarac a, spełnia wymagania: 

2006/42/WE – Dyrektywa rarlamentu Europe skiego i Rady z dnia 17 ma a 2006r. w sprawie maszyn 

2014/30/EU – Dyrektywa kompatybilności elektromagnetyczne  

2000/14/EU + 2005/88/EU – Dyrektywa hałasowa 

2011/65/EU i (EU)2015/863 – Dyrektywa ROHS 

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane: 

EN55014-1:2017, EN55014-2:2015, EN ISO 12100:2010, EN60745-1:2009+A11, EN 15503:2009+A2 

EN62233:2008,  

EN62321-1:2013, EN62321-2:2014, EN62321-3-1:2014, EN62321-4:2014+A1:2017, EN62321-5:2014, 

EN62321-7-1:2015, EN62321-7-2:2017, EN62321-6:2015, EN62321-8:2017 

Ponadto potwierdzono, zgodnie z dyrektywą w sprawie emisji hałasu 2000/14/EC + 2005/88/EC 

Zastosowana procedura oceny zgodności odpowiada załącznikowi V dyrektywy 2000/14/EC 

Gwarantowany poziom mocy akustyczne  LWA – 96dB(A) 

amierzony poziom mocy akustyczne :  

Odkurzacz  93,69 dB(A)  k= 0,99 dB(A) ; Dmuchawa 90,49 dB(A)  K=1.99dB(A);  

roziom ciśnienia akustycznego LPA: 

Odkurzacz 80.5dB(A) K=2.5 dB(A); Dmuchawa77.4dB(A) K=2,5 dB(A) 

Wibracje przy uchwycie:  

Odkurzacz Uchwyt tylny 5.951m/s2 K=1,5m/s2, uchwyt przedni 4,458 m/s2 

 Dmuchawa Uchwyt tylny 7.060m/s2 Uchwyt przedni 5,394 m/s2 K=1,5m/s2 

Ninie sza deklarac a zgodności WE traci swo   wanność,  eneli maszyna zostanie zmieniona lub 

przebudowana bez zgody producenta. 

Integralnym elementem maszyny  est instrukc a obsługi. 

 

  

15/07/2020, Baranowo 

Data i mie sce wystawienia      

Imię, nazwisko oraz podpis osoby upowannione   

do sporz dzenia deklarac i zgodności  

TÜV SÜD Product Service GmbH; aertifizierstelle, Ridlerstraße 65; 80339; Munchen, Germany 
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1. Zawartość opakowania 

Ostronnie otwórz opakowanie i wyci gni  z niego wszystkie elementy urz dzenia. Komplet powinien zawierać 

następu  ce elementy: 

- korpus odkurzacza, 

- rura odkurzacza z kółkami, 

- wkręt do montanu rury odkurzacza; 

- pasek na ramię, 

- worek zbiera  cy, 

- instrukc a obsługi, 

- karta gwarancy na. 

 

 Akumulator oraz ładowarka akumulatora dostępne osobno. 

  Materiały z których zostało wykonane opakowanie nie s  zabawk . Niebezpieczeństwo uduszenia! 

Dzieci nie mog  bawić się workiem! 

 

2. Przeznaczenie 

  Odkurzacz przeznaczony  est wył cznie do zasysania i mielenia lub wydmuchiwania odpadków 

ogrodowych takich  ak pędy, suche liście, itp. materiałów lekkich w przydomowych ogródkach i ogródkach 

hobbystycznych. Kande inne  ego wykorzystanie  est sprzeczne z przeznaczeniem i mone stanowić powanne 

zagronenie dla unytkownika, a takne prowadzić do uszkodzenia urz dzenia. 

UWAGA 

W przypadku unytku urz dzenia ss co – dmucha  cego niezgodnego przeznaczeniem mone do ść do 

skaleczeń, poparzeń przez ogień, poraneń pr dem lub pocięcia, a takne do uszkodzenia rzeczy. 

 

Odkurzacz nie  est przeznaczony do unytkowania przez dzieci oraz osoby dorosłe zna du  ce się pod wpływem 

alkoholu, środków odurza  cych lub leków ogranicza  cych monliwość prowadzenia po azdów mechanicznych 

i obsługiwania maszyn. Urz dzenie mone obsługiwać wył cznie osoba dorosła, która zapoznała się z ninie sz  

instrukc   i  est świadoma ryzyka zranień i uszkodzeń,  akie mog  wyst pić w wyniku nieprzestrzegania zasad 

w nie  zawartych.  

 

rroducent nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe w wyniku unycia urz dzenia niezgodnego z 

przeznaczeniem oraz  ego nieprawidłowe  obsługi. aa wszelkie wypadki lub szkody poniesione przez innych 

ludzi na zdrowiu lub mieniu odpowiada wył cznie właściciel urz dzenia i/lub osoba    obsługu  ca. 

  Odkurzacz nie  est przystosowany do unytku komercy nego. Umowa gwarancy na nie obowi zu e w 

przypadku, gdy urz dzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do inne  

działalności zarobkowe .   
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3. Opis ogólny 

3.1 Opis działania 

To urz dzenie akumulatorowe z akumulatorami litowo- onowymi 2x20V (dostępne osobno) w zalenności od 

ustawionego trybu wydmuchu e liście itp. materiały dzięki energii strumienia powietrza generowanemu przez 

turbinę wentylatora. rowietrze zasysane  est przez dun  górn  rurę i  ednocześnie wydmuchiwane z duno 

większ  prędkości  przez mnie sz  doln  rurę. Efektywność pracy zapewniona  est dzięki odpowiednie  

średnicy kanału wylotowego, który zapewnia optymalny przepływ powietrza. 

W trybie odkurzania powietrze wraz z odpadkami zasysane  est przez większ  górn  rurę i przepływa przez 

wirnik rozdrabniacza. Tam wessane odpadki s  rozdrabniane i wydmuchiwane do worka. Worek o po emności 

45 litrów pozwala na dłunsze sprz tanie bez konieczności częstego oprónniania, a samo oprónnianie worka  est 

wy  tkowo łatwe dzięki zamkowi błyskawicznemu. Urz dzenie posiada m.in. regulac ę prędkości powietrza, 

dodatkowy uchwyt a takne kółka podporowe, które zwiększa   komfort pracy i umonliwia   zasysanie materiałów 

blisko podłona. 

Unycie wysokie   akości materiałów zapewnia dług  i trwał  eksploatac ę.  

 

3.2 Elementy odkurzacza (budowa urządzenia) 

 

 

Rys. 1 
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1. Uchwyt przedni  

2. Wł cznik/ wył cznik i pokrętło regulac i prędkości pracy 

3. Uchwyt główny - tylny 

4. Korpus urz dzenia 

5. Akumulatory (dostępne osobno) 

6. rrzycisk odblokowu  cy worek zbiera  cy 

7. Worek zbiera  cy 

8. Kółka odkurzacza 

9. Otwór wylotowy dmuchawy 

10. Otwór wlotowy odkurzacza 

11. Rura (dolna) 

12. Rura (górna) 

13. Dźwignia wyboru trybu pracy - ssanie / dmuchanie  

14. Miejsce zaczepu paska na ramiona – otwór zaczepu 

15. rrzycisk odblokowu  cy akumulator 

16. rasek na ramię 

rrzed złoneniem odkurzacza zapozna  się z Rys.1 przedstawia  cym elementy urz dzenia. 

3.3 Dane techniczne 

Model AO22 

Akumulator (dostępny osobno):    2x DC 20V/ 2 Ah lub 4Ah 

Rodza  akumulatorów: 2x akumulator litowo-jonowy 

rarametry ładowarki(dostępna osobno):              200-240V, 50-60Hz 

Czas pracy:                   ok 11-60 min (2 Ah)ok 22-120 min (4 Ah) 

rrędkość wydmuchu powietrza: 230 km/h 

rrędkość obrotowa bez obci nenia: 6000-12000 obr/min 

Max moc zasysania: 8 m3/s 

Stopień zmielenia: 8:1 

ro emność worka: 45L 

III Klasa izolacji 

IPX0 Stopień ochrony 

Waga 3,4 kg 

Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA: 96 dB(A) k=3 dB(A) 

Zmierzony poziom mocy akustycznej: 

Odkurzacz 

Dmuchawa 

 

93.69dB(A) K=0.99dB(A) 

90.49dB(A) K=1.99dB(A) 

roziom ciśnienia akustycznego LPA: 

Odkurzacz  

Dmuchawa 

 

80.5dB(A) K=2.5 dB(A) 

77.4dB(A) K=2,5 dB(A) 

Wibracje przy uchwycie:   

Odkurzacz 

 

Dmuchawa 

Uchwyt tylny 5.951m/s2 K=1,5m/s2, 

uchwyt przedni 4,458 m/s2 

Uchwyt tylny 7.060m/s2 Uchwyt przedni 

5,394 m/s2 K=1,5m/s2 

Waga netto: 3,15 kg 

Akumulatory i ładowarki do wyboru dostarczane są oddzielnie i posiadają oddzielne instrukcje obsługi. 
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Do zasilania urz dzenia monna unyć akumulatora 20V o po emności :2A lub 4A 

Kandy z powynszych akumulatorów monemy ładować za pomoc  3 rodza ów ładowarek: 

Wolna, o pr dzie ładowania 0,5A – czas ładowania akum.2 A = 4h, 

Standard, o pr dzie ładowania 2,2A - czas ładowania akum.2A =1h,czas ład. akumulatora 4A = 2h 

Ultraszybka o pr dzie ładownia2,9A- czas ładowania akum.2 A = 45 min .czas ład. akumulatora 4A= 90 min 

 

Wartości hałasu i drgań zostały określone zgodnie z normami i przepisami określonymi w deklarac i zgodności. 

rodana wartość emis i drgań została zmierzona metod  znormalizowan  i mone być unyta do porównania 

urz dzenia z innymi urz dzeniami elektrycznymi oraz do szacunkowe  oceny stopnia ekspozyc i unytkownika 

na drgania. 

 

Wartości emis i drgań mog  być rozbienne z podan  i rónne podczas pracy urz dzenia, w zalenności 

od sposobu  e  unycia. Środki ostronności ma  ce na celu ochronę unytkownika, powinny opierać się na ocenie 

ekspozyc i w konkretnych, rzeczywistych warunkach pracy (naleny wzi ć pod uwagę wszystkie składowe cyklu 

pracy, czyli zarówno czas pracy,  ak czas, w którym urz dzenie pozosta e wył czone oraz pracu e bez 

obci nenia).    

 

*rroducent zastrzega sobie prawo do zmian poprawia  cych funkc onalność i bezpieczeństwo urz dzenia, które 

niekoniecznie s  odzwierciedlone na rysunkach i w opisach ninie sze  instrukc i. 

 

4. Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa 

 

aawarte s  tu podstawowe zasady bezpieczeństwa, konieczne do zachowania podczas pracy urz dzenia. 

Urz dzenie  est zaopatrzone w nakle ki ostrzegawcze i informac e w postaci piktogramów – umownych znaków 

ostrzegawczych, które ma   przypominać o bezpieczeństwie unytkowania i obsługi. Nakle ki te naleny 

utrzymywać w czystości i nie wolno ich odkle ać. W przypadku uszkodzenia, zabrudzenia czy utraty czytelności 

naleny dokupić  e u importera i ponownie umieścić na maszynie. 

anaki bezpieczeństwa oraz napis ostrzegawczy umieszczony  est na obudowie odkurzacza, ładowarce i 

akumulatorze. 

 

4.1 Symbole dotyczące urządzenia  

Dba  o to, aby były czytelne: (nie wszystkie s  na urz dzeniu) 

 

 

UWAGA! Zachowaj szczególną ostrożność! 

 

UWAGA!  

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia. 
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OSTRZEŻENIE!  

Do pracy zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej. 

Do pracy zakładaj okulary ochronne. 

 

 

OSTRZEŻENIE!  

Do pracy zakładaj ochronniki słuchu. 

 

OSTRZEŻENIE!  

Ryzyko zranienia - niebezpieczeństwo wyrzutu kamieni i innych 

przedmiotów spod urządzenia. 

Osoby postronne (szczególnie dzieci) i zwierzęta domowe powinny 

znajdować się w bezpiecznej odległości. 

 

UWAGA! 

Nie unywa  i zostawia  urz dzenia w czasie deszczu i w złych warunkach 

atmosferycznych. Nie wystawia  urz dzenia na działanie wilgoci i wody. 

 

UWAGA! 

Niebezpieczeństwo zranienia przez elementy rotujące, nie wkładaj rąk ani 

nóg. 

 

UWAGA! 

Trzyma  kończyny z dala od wszystkich ruchomych części. 

 

   

Gwarantowany poziom mocy akustyczne . 

 

Produkt odpowiada standardom bezpieczeństwa. 

 

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu 

lub dokumentach do niego doł czonych oznacza, ne produktu nie wolno 

wyrzucać ł cznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza  ednocześnie, ne 

sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. 

Przekaż niepotrzebne urządzenie, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej 

z przepisami o ochronie środowiska naturalnego utylizacji.  

Nie wyrzucaj urządzeń razem ze śmieciami domowymi.  

Należy oddać zużyte urządzenie elektryczne w punkcie recyklingu. 

 

Trzecia klasa izolacji - urz dzenie zasilanie napięciem bardzo niskim (ELV) o 

wartości nieprzekracza  ce  dopuszczalnego napięcia dotykowego 

bezpiecznego (UL) dla danych warunków środowiskowych. 

IrX0 Stopień ochrony 



10 

 

    

4.2 Symbole w instrukcji obsługi 

 UWAGA! Ostrzenenie - symbol niebezpieczeństwa z informac ami na temat ochrony osób i mienia. 

 

WSKAaÓWKA ułatwia  ca posługiwanie się urz dzeniem. 

 

4.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa 

 

 Zaznajom się z wszystkimi ostrzeżeniami, wskazówkami, ilustracjami i przepisami 

dostarczonymi z tym urządzeniem (równien dotycz cymi ładowarki i akumulatora) a szczególnie zwróć 

uwagę na znaki ostrzegawcze dotycz cymi ładowarki akumulatorowe , akumulatora i urz dzenia w którym 

akumulator będzie unywany. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń, wskazówek może spowodować porażenie 

prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. 

Przechowuj wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania. 

 

Unyte w poninszym tekście po ęcie „urz dzenie elektryczne“ odnosi się do urz dzenia zasilanego energi  

elektryczn  z sieci (z przewodem zasila  cym) i do urz dzenia zasilanego akumulatorem (bez przewodu 

zasila  cego). 

 Odkurzacz elektryczny w czasie pracy wytwarza pole elektromagnetyczne. role to mone w określonych 

warunkach wpływać na stymulatory serca. Aby zmnie szyć niebezpieczeństwo powannych lub śmiertelnych 

obraneń, zalecamy osobom  e posiada  cym konsultac ę z lekarzem przed rozpoczęciem obsługiwania 

urz dzenia.  

    

1. Bezpieczeństwo miejsca pracy 

a) Stanowisko pracy utrzymuj w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub 

nieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną wypadków. 

b) Nie pracuj w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, 

gazy lub pyły. Podczas pracy urządzeniem elektrycznym wytwarzają się iskry, które mogą spowodować 

zapłon (z pyłu albo oparów). 

c) Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to, aby dzieci i inne osoby postronne 

znajdowały się w bezpiecznej odległości. Odwrócenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad 

urządzeniem elektrycznym. 

 

2. Bezpieczeństwo elektryczne 

a) Unikaj kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażenia 

prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione. 

b) Zabezpiecz urządzenie elektryczne przed deszczem i wilgocią. Przedostanie się wody do urządzenia 

elektrycznego podwyższa ryzyko porażenia prądem. 

 



11 

 

3. Bezpieczeństwo osób  

a) Podczas pracy zachowaj ostrożność, każdą czynność wykonuj uważnie i z rozwagą. Nie używaj 

urządzenia elektrycznego, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub 

lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu urządzenia elektrycznego może stać się przyczyną poważnych 

urazów ciała. 

b) Noś osobiste wyposażenie ochronne. Zawsze noś okulary ochronne. Noszenie osobistego 

wyposażenia ochronnego tj. maski przeciwpyłowej, obuwia z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku 

ochronnego lub środków ochrony słuchu (w zależności od panujących warunków, rodzaju i zastosowania 

urządzenia elektrycznego) – zmniejsza ryzyko obrażeń ciała. 

c) Unikaj niezamierzonego uruchomienia urządzenia elektrycznego. Przed włożeniem akumulatora, a 

także przed podniesieniem lub przeniesieniem urządzenia elektrycznego, upewnij się, że urządzenia 

elektryczne jest wyłączone (wyłącznik w pozycji „OFF/ O”). Trzymanie palca na wyłączniku podczas 

przenoszenia urządzenia elektrycznego może stać się przyczyną wypadków. 

d) Przed włączeniem urządzenia elektrycznego, usuń narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub 

klucz, znajdujący się w ruchomych częściach urządzenia elektrycznego mogą doprowadzić do obrażeń 

ciała. 

e) Unikaj nienaturalnych pozycji przy pracy. Dbaj o stabilną pozycję i zachowuj równowagę przez cały 

czas pracy. To umożliwia lepszą kontrolę urządzenia elektrycznego w nieprzewidzianych sytuacjach. 

f) Noś odpowiednie ubranie. Nie noś luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice trzymaj 

z daleka od ruchomych części. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez 

ruchome części. 

g) Pracując w funkcji odkurzania zawsze pracuj z założonym workiem zbierającym, upewnij się, że jest 

właściwie zamontowany i będzie prawidłowo użyty. Użycie worka zbierającego może zmniejszyć 

zagrożenie pyłami. 

h) Nie pozwól, aby znajomość uzyskana dzięki częstemu korzystaniu z urządzenia elektrycznego 

pozwoliła Ci na ignorowanie zasad bezpieczeństwa urządzenia elektrycznego. Bezwzględne działanie 

może spowodować poważne obrażenia w ciągu jednej sekundy. 

 

4. Prawidłowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych  

a) Nie przeciążaj urządzenia elektrycznego. Do pracy używaj urządzenia elektrycznego, które jest do 

tego przewidziane. Odpowiednio dobranym urządzeniem elektrycznym pracuje się w danym zakresie 

mocy lepiej i bezpieczniej. 

b) Nie używaj urządzenia elektrycznego, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony. Urządzenie 

elektryczne, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione. 

c) Przed regulacją urządzenia elektrycznego, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu pracy 

urządzeniem elektrycznym wyjmij akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu 

włączeniu urządzenia elektrycznego. 

d) Przechowuj urządzenie elektryczne w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie udostępniaj urządzenia 

elektrycznego osobom, które go nie znają lub nie zaznajomiły się z niniejszymi przepisami. 

Urządzenia elektryczne używane przez niedoświadczone osoby są niebezpieczne. 
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e) Starannie konserwuj urządzenie elektryczne i jego akcesoria. Sprawdzaj czy ruchome części 

urządzenia elektrycznego prawidłowo funkcjonują i nie są zablokowane, czy części nie są połamane, 

poluzowane lub inaczej uszkodzone i czy prawidłowe działanie urządzenia elektrycznego nie jest 

zakłócone. Przed użyciem urządzenia zleć naprawę uszkodzonych części. rrzyczyn  wielu wypadków 

s  źle konserwowane urz dzenia elektryczne. 

f) Elementy urządzenia muszą być w dobrym stanie i czyste. Starannie pielęgnowane rzadziej się blokują 

i są łatwiejsze w użytkowaniu. 

g) Używaj urządzenia elektrycznego, akcesoriów, oprzyrządowania itd. tylko zgodnie z tymi 

wskazówkami. Zwracaj przy tym uwagę na warunki pracy i uwzględniaj rodzaj wykonywanej pracy. 

Używanie urządzeń elektrycznych do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem może prowadzić do 

niebezpiecznych sytuacji.         

 

5. Serwis 

Naprawę urządzenia elektrycznego zlecaj jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu 

oryginalnych części zamiennych. To gwarantuje, że bezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane. 

 

4.4 Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa 

1. Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pracy odkurzaczem ogrodowym z funkcją dmuchawy 

• Urz dzenie nie  est przeznaczone do unywania przez osoby (wł cznie z dziećmi) o ograniczonych 

zdolnościach umysłowych, fizycznych lub osoby nie posiada  ce odpowiednie  wiedzy i/lub 

doświadczenia, chyba ne będ  pracować pod nadzorem odpowiedzialne  za ich bezpieczeństwo osoby 

lub otrzyma   od nie  wskazówki,  ak powinno być unywane urz dzenie. 

• Odkurzacz nie  est zabawk , zachowa  szczególn  ostronność przez cały czas kontaktu z urz dzeniem. 

• Nie unywa  odkurzacza do innych celów nin do zasysania b dź wydmuchiwania odpadków ogrodowych 

w przydomowych ogródkach i ogródkach hobbystycznych. 

• aawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony, neby unikn ć skaleczeń twarzy, oczu, r k, stóp, 

głowy oraz uszkodzeń słuchu. Noś okulary lub maskę ochronn , solidne obuwie z wysok  cholewk , 

długie spodnie, rękawice robocze, kask i nauszniki ochronne. 

• Nie korzysta  z urz dzenia w czasie, w którym w poblinu zna du   się inne osoby (szczególnie małe 

dzieci) oraz zwierzęta domowe. aatrzyma  urz dzenie,  eśli ktoś po awi się w obrębie obszaru pracy. 

• Nigdy nie kieru  rury odkurzacza na sto  ce w poblinu osoby i zwierzęta. Obsługu  cy urz dzenie 

odpowiada za wypadki i niebezpieczeństwa, na które naranone będ  osoby trzecie lub ich ma  tek. 

• Nigdy nie obsługu  urz dzenia i nie dotyka  akumulatora mokrymi rękoma.  

• ramięta , ne to unytkownik i/lub właściciel ponosz  odpowiedzialność za wypadki i urazy innych osób 

oraz ich mienia. 

• Sprawdź teren przed rozpoczęciem pracy. Usuń wszelkie kamienie, patyki, druty oraz inne ciała obce, 

które mog  zakłócić pracę urz dzenia lub zostać odrzucone przez podmuch powietrza b dź zostać 

zassane przez urz dzenie i  e uszkodzić. 

• Nie unywa  urz dzenia w pomieszczeniach zamkniętych i niewystarcza  co wentylowanych lub w 

poblinu materiałów łatwopalnych i/lub naranonych na eksploz ę (płyny, gazy, pyły). 

• rrzed kandym unyciem przeprowadź kontrolę wzrokow  urz dzenia. Nie uruchamia  urz dzenia,  eśli 

 est uszkodzone lub brak w nim elementów ochronnych (wył cznik, worek przy odkurzaniu) albo gdy 

wkręty s  zunyte, uszkodzone lub niedokręcone. 

• rrzed rozpoczęciem pracy zawsze upewni  się, czy ładowarka i akumulator nie nosi widocznych oznak 

uszkodzenia lub zunycia. Nie unywa  urz dzenia z uszkodzonym lub ze zunytym akumulatorem. 
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• Jeneli ładowarka została naranona na ostre uderzenie, została upuszczona albo uszkodzona w 

 akikolwiek inny sposób uda  się z ni  do autoryzowanego punktu serwisowego. 

• rrzed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy w urz dzeniu nie s  ukryte przedmioty, np. druty itd. 

• rrzestrzega  przepisów dotycz cych ochrony przed hałasem i przepisów lokalnych. Monliwość 

eksploatac i urz dzenia w określone dni (np. w niedziele i święta), w określonych porach dnia (w porze 

obiadowe , w czasie ciszy nocne ) oraz w określonych obszarach (np. kurortach lub klinikach)  est 

ograniczona. 

• Nie unywa  urz dzenia w deszczu, przy złe  pogodzie, w wilgotnym otoczeniu. 

• rracu  wył cznie w świetle dziennym lub przy bardzo dobrym sztucznym oświetleniu. 

• Nie odkurza  urz dzeniem mokrego materiału, wody, nadnych pal cych lub tl cych się materiałów,  ak 

popiół czy niedopałki papierosów. 

• Nigdy nie próbu  odkurzać przedmiotów łatwo tłuk cych się,  ak szkło czy porcelana. 

• Nie unywa  odkurzacza w funkc i ssania bez prawidłowo załononego worka. 

• Nie unywa  odkurzacza na podłonach nwirowych lub szutrowych i to zarówno w funkc i odkurzania  ak i 

dmuchawy. 

• Nigdy nie zostawia  urz dzenia w mie scu pracy bez nadzoru. 

• Wł cza  i wył cza  silnik zgodnie z zasadami podanymi w ninie sze  instrukc i i tylko sto  c w bezpieczne  

odległości od ruchomych elementów i otworu wylotowego. 

• Urz dzenie  est przeznaczone do pracy oburęczne . aawsze trzyma  urz dzenie tak, by  edna ręka 

mocno obe mowała uchwyt główny a druga pomocniczy.  

• rrzy wł czaniu urz dzenia oraz przy pracu  cym silniku trzyma  otwór wylotowy z dala od wszelkich 

części ciała, a przede wszystkim od r k i stóp. Istnie e niebezpieczeństwo obraneń! 

• Wył cz urz dzenie kandorazowo podczas przekraczania innych powierzchni nin te które urz dzenie 

mone oczyszczać. 

• rrzenoś urz dzenie wył cznie chodz c, nie biega  z urz dzeniem. 

• Nie pracu  w poblinu palnych cieczy i gazów - niebezpieczeństwo ponaru lub wybuchu. 

• Nie pracu  w poblinu wysypisk, kanałów czy wałów - monesz stracić równowagę i spaść. 

• Uwana  na dziury, koleiny, ukryte przedmioty lub wybo e. 

• rracu , zachowu  c stabiln  pozyc ę, w szczególności na pochyłościach terenu. roślizgnięcie się lub 

upadek mone spowodować powanne obranenia ciała. 

• Uwana , by otwór wylotowy/ wlotowy nie dotykał przy wł czaniu urz dzenia i podczas pracy: kamieni, 

nwiru, drutów przewodu sieciowego i innych przedmiotów. 

• Nigdy nie próbu  zatrzymywać elementu obraca  cego się ręk ! aawsze czeka , an łopatki wirnika 

zatrzyma   się same. 

• Nie uruchamia  urz dzenia, gdy stoi na obudowie silnika,  est ono obrócone lub gdy nie zna du e się w 

pozyc i robocze . 

• Silnik nagrzewa się podczas pracy i mone spowodować poparzenia - nie dotyka  go. 

• Po wyłączeniu urządzenia łopatki wirnika poruszają się jeszcze przez kilka sekund. Ręce i nogi 

trzymaj z daleka od otworu wylotowego. 

• Usuwa  nieczystości tylko przy wył czonym urz dzeniu. 

• Nie próbu  uwolnić zablokowanych łopatek wirnika, zanim nie wył czysz urz dzenia.  

• Jeśli urz dzenie zacznie wibrować w odmienny, nieprawidłowy sposób, zatrzyma  silnik i szybko 

poszuka  przyczyny. Wibrac e s  ostrzeneniem przed problemem. 

• aawsze wył cz urz dzenie (upewni  się ne wył cznik  est wył czony) i wyci gni  akumulator: 

- gdy oddalasz się od urz dzenia elektrycznego; 

-  eneli urz dzenie  est nieunywane; 
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- przed czyszczeniem;  

- przed sprawdzaniem i przechowywaniem; 

- przystępu esz do usuwania blokady łopatek wirnika; 

-  eneli w trakcie pracy urz dzenie natrafia na ciało obce lub po awia   się anormalne wibrac e. W takim 

przypadku sprawdź urz dzenie pod k tem uszkodzeń lub ewentualnie napraw - odda  do 

autoryzowanego serwisu. 

• Jeśli powstanie sytuac a nieopisana w tym podręczniku zwróć się o pomoc na infolinię serwisow  

producenta. 

 

 

2. Bezpieczna konserwacja, przechowywanie i transport 

• Nie pode mu  samodzielnych prób naprawiania urz dzenia, o ile nie posiadasz właściwego 

przygotowania zawodowego w tym zakresie. Wszystkie prace, które nie s  podane w te  instrukc i, 

powinien przeprowadzić autoryzowany serwis upowanniony przez dealera. 

• rracu  c przy łopatkach wirnika, zakłada  zawsze rękawice ochronne. 

• Nie transportu  urz dzenia w czasie, gdy silnik pracu e. Przenoś urządzenie tylko za uchwyt i przy 

wyłączonym silniku. Staranne obchodzenie się z urz dzeniem zmnie sza niebezpieczeństwo 

zranienia.  

• Dba  o urz dzenie. Utrzymu   e tak, aby zawsze było czyste co umonliwia łatwie sze i bezpiecznie sze 

wykonywanie pracy. Dba  o to by rury były czyste (bez kurzu, włosów i innych przedmiotów, które mog  

zakłócać przepływ powietrza i nieczystości). Uwana  by otwory wentylacy ne na obudowie silnika nie 

były zatkane. rrzestrzega  instrukc i konserwacy nych. 

• Nie pozwól by benzyna, ole e, produkty na bazie paliwa itp. Miały kontakt z elementami plastikowymi. 

Mog  zawierać chemikalia które mog  uszkodzić, osłabić albo zniszczyć obudowę.  

• rrzechowu  urz dzenie i akumulator w suchym mie scu, poza zasięgiem dzieci. Temperatura nie mone 

przekroczyć 35oC 

• Regularnie sprawdza  rury, worek pod k tem zunycia i deformac i. ae względów bezpieczeństwa zunyte 

i uszkodzone części bezzwłocznie wymienia . aachowa  szczególn  ostronność. 

• Sprawdź, czy wszystkie nakrętki, śruby, trzpienie s  dobrze dokręcone oraz czy urz dzenie  est 

kompletne i nieuszkodzone. ramięta  o sprawdzeniu akumulatora i przewodu od ładowarki. 

• Unywa  tylko kompatybilnych oryginalnych komponentów. Nie unywa  ładowarki akumulatorowe  do 

innych celów nin ładowanie akumulatora do oryginalnych urz dzeń 2x20V. Kande inne unycie mone 

skutkować wybuchem, poraneniem elektrycznym lub ponarem. 

• Unywa  wył cznie oryginalnych części zamiennych i części wyposanenia, które zostały dostarczone 

i/lub s  zalecone przez producenta. Unycie innych części zamiennych prowadzi do utraty roszczeń z 

tytułu gwaranc i. 

Twoja odpowiedzialność: Ogranicz użytkowanie tego urządzenia do osób, które przeczytały, 

zrozumiały i będą się stosować do ostrzeżeń i zaleceń zawartych w tej instrukcji. 

 

4.5 Specjalne zasady bezpieczeństwa dotyczące urządzeń zasilanych akumulatorami 

• Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone podczas instalowania akumulatora. Instalowanie 

akumulatora we wł czonym urz dzeniu elektrycznym mone spowodować wypadek. 

• Ładuj akumulatory tylko wewnątrz pomieszczeń, ponieważ ładowarka jest przeznaczona tylko do 

takiego ładowania.  
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• Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, zawsze wyjmij akumulator z urządzenia 

zanim zaczniesz np. czyszczenie urządzenia.  

• Nie wystawiaj narzędzia elektrycznego przez dłuższy czas na ekstremalne zimno, silne 

promieniowanie słoneczne i nie kładź go na kaloryferze. Gor co mone spowodować uszkodzenie 

akumulatora i wybuch.  

• Chroń akumulator przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Mone to doprowadzić do 

utworzenia poł czenia między biegunami + i – akumulatora i spowodować  e  tymczasowe lub trwałe 

uszkodzenie.  

• Nie narażaj akumulatora na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, poniewan mone to być 

przyczyn  zwarcia obwodów wewnętrznych i przegrzania. 

• Przed rozpoczęciem ładowania zaczekaj, aż nagrzany akumulator ostygnie.  

• Nie otwieraj akumulatora i chroń go przed mechanicznymi uszkodzeniami. Niebezpieczeństwo 

wybuchu, zwarcia i wydzielenia oparów dranni cych drogi oddechowe. aapewni  sobie dopływ świenego 

powietrza, a razie wyst pienia dolegliwości skorzysta  niezwłocznie z pomocy lekarskiej.  

• Kontakt z wydostającymi się komponentami akumulatora zwykle stanowi zagronenie dla zdrowia i 

środowiska naturalnego. Dlatego w przypadku kontaktu z pode rzanymi akumulatorami (wyciek 

substanc i, odkształcenia, odbarwienia, wybrzuszenia itp.) wymagane  est stosowanie odpowiednich 

środków ochrony ciała i dróg oddechowych. W wyniku zetknięcia się akumulatorów z ogniem mone 

nast pić bardzo gwałtowna reakc a. Składniki akumulatorów mog  wydostawać się pod wpływem dune  

energii. 

 

 

4.7 Wskazówki użytkowania dla zachowania maksymalnej żywotności akumulatora 

• Ładu  akumulator zanim ulegnie całkowitemu rozładowaniu. aawsze wył cz urz dzenie, wy mi  

akumulator i naładu  go gdy zauwanysz ne urz dzenie zaczyna wolnie  pracować.  

• Nie doładowu  naładowanego  un akumulatora gdyn skraca to  ego nywotność.  

• Ładu  akumulator gdy  ego temperatura  est między 10 a 40 oC. Niech akumulator ostygnie zanim 

przyst pisz do ładowania. 

• Ładu  akumulator co 3 miesi ce  eneli nie unywasz go przez dłunszy czas. Akumulator rozładowu e się 

sam mimo in nie  est unywany. Akumulator mone ulec uszkodzeniu  eneli będzie przeładowywany.  

• Nie dotyka  ogniw akumulatora elementami które przewodz  pr d. Nie zwiera  biegunów – metalowymi 

przedmiotami lub częściami ciała – niebezpieczeństwo zwarcia.  

• Unika  przechowywania akumulatora z innymi metalowymi przedmiotami t  gwoździe, monety itp. 

• Nie wystawia  akumulatora na działanie śniegu, wody ani deszczu. 

 

5. Montaż 

 rrzed montanem poszczególnych elementów sprawdź czy masz wszystkie potrzebne części. 

  rrzed wykonaniem  akichkolwiek czynności montanowych i regulacy nych z urz dzeniem zasilanym 

akumulatorowo wy mi  akumulator. Włón naładowany akumulator i wł cz urz dzenie dopiero gdy urz dzenie 

 est prawidłowo zmontowane, kompletne i nie  est uszkodzone. 

 

5.1 Montaż rury odkurzacza 

1. Wsuń ( ak pokazu e strzałka na rys. 2) doln  rurę urz dzenia (Rys. 2, poz. 11) na górn  rurę odkurzacza 
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(Rys. 2, poz. 12). 

2. rrzykręć wkręt (Rys. 2, poz. 12A) i dokręć go śrubokrętem z końcówk  rhilipsa aby poł czyć rury ze sob .  

 

 Rys. 2 

 

5.2 Ustawienie uchwytu przedniego 

Monesz regulować ustawienie uchwytu przedniego (Rys. 3, poz. 1). Jest to monliwe po naciśnięciu  ednocześnie 

z obu stron przycisku Rys. 3, poz. 1A) 

 

 Rys. 3 

 

5.3 Montaż worka zbierającego 

3. aaczep uchwyt worka zbiera  cego na haku (Rys. 5, poz. 7A) zna du  cym się na spodzie górne  rury 

odkurzacza. 
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 Rys. 4 

4. aałón ramkę mocu  c  worka (Rys. 5, poz. 7B) na otwór przy części silnikowe  (Rys. 5, poz. 6). Usłyszysz 

kliknięcie.  

 Rys. 5 

  

 

 

WSKAZÓWKA 

W trybie ssania urz dzenie mone być eksploatowane tylko z zamontowanym workiem. 

 

5. By zd  ć worek wciśni  przycisk odblokowu  cy worek zbiera  cy (Rys. 5, poz. 6) i zde mi  uchwyt worka 

zbiera  cego z haka (Rys. 5, poz. 7A) zna du  cego się na spodzie górne  rury odkurzacza. 

 

5.4 Montaż paska na ramię 

W celu zamontowania pasa na ramię, pas nośny (Rys. 6, poz. 14A) zamontuj na otworze zaczepu (Rys. 6, 

poz. 14). 
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 Rys. 6 

 

Umieść pasek na ramieniu. 

Dostosu  długość paska tak by zaczep zna dował się na wysokości biodra. 

 

5.5 Wyjmowanie i wkładanie akumulatorów 

ramięta  aby urz dzenie było zawsze wył czone (Wł cznik/ wył cznik i pokrętło regulac i prędkości pracy 

w pozyc i wył czone  „O” OFF) gdy wkładasz lub wy mu esz akumulator.  

 aawsze unywa  świeno naładowanych akumulatorów gdy zaczynasz pracę. Dzięki temu osi gniesz 

lepsze rezultaty pracy.  

1. Trzyma  pewnie urz dzenie i akumulator. Jeneli nie będziesz tego przestrzegał mog  się wyślizgn ć i 

uszkodzić się albo Ciebie.  

2. Aby wy  ć akumulator (Rys. 7, poz. 5), wciśni  przycisk odblokowu  cy akumulatora (Rys. 7, poz. 15) i wysuń 

go. 

3. Aby włonyć akumulator do urz dzenia, zrówna  nłobienia na akumulatorze ze nłobieniami w urz dzeniu i 

wsuń akumulator po prowadnicy. Musi się on słyszalnie zablokować (kliknięcie). Jeneli akumulator nie 

zostanie zablokowany mone wypaść i spowodować obranenia u Ciebie albo osób postronnych.  

4. Mie sce na akumulatory zna du e się po obu stronach uchwytu. 

 

 Rys. 7 

 UWAGA! Nie trzeba unywać siły podczas wkładania akumulatora. Jeneli włonenie akumulatora wymaga 
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unycia siły oznacza to ne nie  est on poprawnie instalowany.  

  rrzeczyta , zrozum i postępu  zgodnie z instrukc ami zawartymi w sekc i dotycz ce  ładowania 

akumulatora.  

 

6. Praca z urządzeniem 

Uruchomienie urządzenia 

1. Sprawdź urz dzenie i  ego akumulator czy s  w dobrym stanie.  

2. Upewni  się, ne worek  est prawidłowo zamocowany (funkc a odkurzacza). 

3. Ustaw dźwignię trybu pracy (Rys. 8, poz. 13) na dmuchanie (Rys. 8, poz. B) b dź odkurzanie (Rys. 8, poz. A). 

 

 Rys. 8 

 

4. Wsuń naładowany akumulator/ akumulatory w urz dzenie (Rys. 7). 

5. Chwyć urz dzenie pewnie za uchwyty. 

6. Upewni  się, ne rura urz dzenia  est skierowana w bezpiecznym kierunku i przekręć wł cznik/wył cznik (Rys. 

9, poz. 2) kręc c nim od siebie. Im bardzie  będziesz przekręcał wł cznik od siebie tym silnik będzie pracował 

z większ  moc  (opc a 1-5).  

 Rys. 9 

 

7. By zatrzymać urz dzenie przekręć wł cznik/wył cznik w swoim kierunku an w pozyc ę O („OFF”)   

ro wył czeniu urz dzenia (wł cznik/wył cznik w pozyc ę „O”) trzyma  urz dzenie tak długo an turbina w 
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urz dzeniu przestanie pracować.  

 

Wybór funkcji dmuchawy lub ssania 

Wybór funkc i dmuchania lub ssania monliwy  est za pomoc  odpowiedniego ustawienia dźwigni trybu pracy 

(Rys. 8, poz. 13) na dmuchanie (Rys. 8, poz. B) b dź odkurzanie (Rys. 8, poz. A). 

 Ważna wskazówka do użytkowania przełącznika dla trybu dmuchawa/odkurzacz. 

rrzy przeł czaniu nie unywa  siły. rrzeł cznik powinien dawać się przesuwać bez dunego wysiłku. Jeneli 

przesunięcie go  est utrudnione, wy mi  akumulator, zde mi  worek i sprawdź czy odpadki nie bloku   

przeł cznika w dunym okr głym kanale wyrzutowym i ewentualnie usuń stwierdzon  blokadę. 

awraca  uwagę na to, by przeł cznik zna dował się zawsze całkowicie w  edne  z dwóch pozyc i, a nigdy 

pomiędzy nimi. 

 

W trybie dmuchawy powietrze zasysane  est przez dun  górn  rurę i  ednocześnie wydmuchiwane z duno 

większ  prędkości  przez mnie sz  doln  rurę. W trybie dmuchawy zawsze zwraca  uwagę na pewne 

prowadzenie rury odkurzacza. Nigdy nie kieru  strumienia powietrza bezpośrednio lub pośrednio na osoby. 

W trybie odkurzania powietrze wraz z odpadkami  est zasysane przez większ  górn  rurę i przesuwane przez 

wirnik rozdrabniacza. 

Tam wessane odpadki s  rozdrabniane i wydmuchiwane do worka. 

 

6.3 Regulacja prędkości ssania/ dmuchania 

Monesz regulować prędkość ssania b dź dmuchania urz dzenia za pomoc  odpowiedniego ustawienia 

regulatora prędkości powietrza (Rys. 8, poz. 2) zna du  cego się w przednie  części uchwytu głównego ( est 

 ednocześnie wł cznikiem/ wył cznikiem) i pozwala na ustawienie odpowiednie  prędkości wydmuchiwanego 

b dź zasysanego powietrza. Im bardzie  będziesz przekręcał wł cznik od siebie tym silnik będzie pracował z 

większ  moc . 

 

 WAŻNE! awróć uwagę na prawidłowe zamocowanie worka. Stale uwana  na to, co odkurzacz zasysa. 

Jest on przewidziany wył cznie do zasysania odpadków ogrodowych, takich  ak liście, pędy. 

 

6.4 Opróżnianie worka 

  aanim oprónnisz worek zbiera  cy wył cz urz dzenie (wł cznik/wył cznik w pozyc ę „O”) i wy mi  

akumulatory. 

 Noś maskę przeciwpyłow  podczas oprónniania worka 

Aby oprónnić worek uny  zamka błyskawicznego (Rys. 10, poz. 7C) zna du  cego się wokół worka zbiera  cego. 
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 Rys. 10 

Dokładnie czyść worek w regularnych odstępach czasu. Aby wyczyścić worek, zdemontu  go z maszyny, 

odwróć na lew  stronę i energicznie strz śni  kurz i inne pozostałości. Jeśli to konieczne, umy  ręcznie w wodzie 

z mydłem i dokładnie spłucz. Wysusz. 

 

Upewni  się ne worek został całkowicie zamknięty zanim na nowo uruchomisz urz dzenie. 

 

 

6.5 Wskazówki przydatne w pracy z odkurzaczem z funkcją mielenia 

 rodczas pracy odkurzaczem nie dopuszcza  do tego aby worek zbiera  cy miał kontakt z podłonem, 

gdyn w wyniku ocierania się materiału o podłone, worek mone ulec przetarciu i takie uszkodzenie nie  est ob ęte 

gwaranc  . Jednocześnie  est to bardzo niebezpieczne! 

 Nie unywa  urz dzenia w trybie odkurzania bez zamontowanego worka zbiera  cego.  

W celu usprawnienia pracy mog  przydać się poninsze wskazówki: 

1. Odkurza  monliwie tylko suche liście, odpadki po przycinaniu lub inne odpadki ogrodowe. 

2. Mokry materiał trudno  est rozdrobnić i mone zapchać odkurzacz. 

3. Jeśli materiał  est mokry uny  dmuchawy odkurzacza, neby zebrać odpadki w kupki. aebranie odpadków 

powinno nast pić dopiero po ich wyschnięciu. 

4. Optymalny wynik przy pracy odkurzaczem uzyskasz przy odstępie od podłona wynosz cym 5-10 cm. Nie 

wciska  otworu rury ss ce  w brud, poniewan to mone doprowadzić do blokady rury i wpłynie na wyda ność 

urz dzenia. 

5. Nie unywa  odkurzacza w mie scach występowania kamienia lub innych twardych elementów (koks, 

kasztany, nołędzie). Twarde elementy uszkadza   koło wentylatora urz dzenia (uszkodzenie to nie podlega 

gwarancji). 

6. ronadto zaleca się, aby odkurzacz nie zasysał ziemi. aiemia  est z reguły wilgotna i mone zapchać 

odkurzacz. 

7. rodczas zasysania odpadków przez odkurzacz s  one rozdrabniane przez koło wentylatora i umieszczane 

w worku. Odkurzacz nie mone słunyć do usuwania śmieci. Nie próbu  rozdrabniania innych materiałów, nin 

zwykłe odpadki ogrodowe. 

8. W celu utrzymania wysokie  siły ss ce  i zapewnienia przy emne  pracy zaleca się systematyczne 

oprónnianie worka, gdy zapełni się do połowy. W ten sposób utrzymamy nisk  wagę całkowit  oraz pełn  

moc ss c  urz dzenia. 
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9. rrzemieszcza  urz dzenie między stosami zebranych wcześnie  odpadków unywa  c kółek. 

 

6.6 Wskazówki przydatne przy pracy dmuchawą 

1. Optymalny wynik przy pracy dmuchaw  uzyskasz przy odstępie od podłona wynosz cym 5-10 cm. 

2. Strumień powietrza kieru  zawsze od siebie. Uwana , by nie wydmuchiwać w powietrze cięnkich 

przedmiotów, które mogłyby uszkodzić kogoś lub zranić. 

3. Liście przylega  ce do ziemi zluzu  przed dmuchaniem przy pomocy miotły lub grabi. 

4. Gdy liście s  bardzo suche zwiln  e lekko, by zmnie szyć obci nenie pyłem. 

5. Gdy wydmuchu esz lne sze nieczystości unywa  ninsze  prędkości powietrza. Większe prędkości powietrza 

s  lepsze przy usuwaniu cięnszych nieczystości.  

rrzy pracy urz dzeniem w trybie dmuchawy worek zbiera  cy nie musi być zamontowany. 

 

6.7 Usuwanie blokady 

rodczas odkurzania z funkc   mielenia mone do ść do zapchania otworu rury odkurzacza przez obcy przedmiot, 

który równien mone się zblokować w kole wentylatora i zatrzymać silnik. 

Jeneli do dzie do powstania blokady: 

1. Wył cz urz dzenie (wł cznik/wył cznik w pozyc ę „O”)  

2. Wy mi  akumulatory. 

3. ade mi  worek zbiera  cy (Rozdział 5.3) 

4. ademontu  doln  rurę odkurzacza odkręca  c wkręt (Rys. 211, poz. 12A) śrubokrętem z końcówk  rhilipsa 

i rozł cz doln  rurę odkurzacza (Rys. 11, poz. 11) od górne  rury odkurzacza (Rys. 11, poz. 12). 

 

 Rys. 11 

 

5. Ręk  w rękawicach ochronnych ostronnie usuń bloku  cy materiał. 

6. Obróć ręk  łopatki od wentylatora neby upewnić się ne blokada została całkowicie usunięta.  

7. aamontu  na nowo doln  rurę odkurzacza i worek zbiera  cy 

8. aamontu  akumulatory.  
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7. Konserwacja, czyszczenie, przechowywanie i zamawianie części 

zamiennych 

OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć poważnym obrażeniom zawsze wyjmij akumulator z urządzenia przed 

czyszczeniem, konserwacją czy przechowywaniem!  

Pamiętaj że turbina obraca się jeszcze przez chwilę po wyłączeniu silnika. 

UWAGA!  

aleć prace, które nie s  opisane w te  instrukc i, upowannione  placówce serwisowe  (autoryzowanemu przez 

importera lub producenta serwisowi).  

 

7.1 Konserwacja 

1. Na zakończenie pracy wy mu  akumulatory i sprawdź stan techniczny urz dzenia. awraca  szczególn  

uwagę na stan rury urz dzenia. 

2. Urz dzenie zostało tak skonstruowane aby działało przez długi czas przy minimalnych czynnościach 

konserwacy nych. Nie ma części serwisowych, które naleny wymieniać. Działanie urz dzenia zaleny od 

regularnych wizualnych kontroli i utrzymania urz dzenia w czystości. Sprawdza  systematycznie 

urz dzenie, upewnia  c się, ne działa prawidłowo i wykonu e pracę zgodnie z przeznaczeniem. Kand  

uszkodzon  część odpowiednio napraw lub wymień w autoryzowanym punkcie serwisowym. 

3. rrzed kandym unyciem sprawdź urz dzenie pod k tem widocznych usterek, takich  ak nieprzytwierdzone 

lub uszkodzone części. Upewni  się, ne wszystkie nakrętki, śruby i wkręty s  mocno dokręcone. aunyte 

b dź źle dokręcone wkręty mog  spowodować bardzo niebezpieczne uszkodzenia. 

 

7.2 Czyszczenie 

By zapewnić  ak na lepsz  i  ak na dłunsz  nywotność urz dzenia, musi być ono utrzymywane w czystości. 

1. Urz dzenie stale utrzymu  w czystości. aawsze czyść urz dzenie od razu po zakończeniu pracy. 

2. Do czyszczenia stosu  miękk  ściereczkę,  ednakne nie stosu  wody, nadnych środków do czyszczenia lub 

rozpuszczalników (benzyna, alkohol, amoniak itp.). Jeneli nieczystości łatwo nie da   się usun ć z obudowy 

uny  lekko wilgotne  miękkie  ściereczki (woda z mydłem). 

3. Nie pozwól by kurz, liście b dź inne pozostałości wyschły na urz dzeniu, wtedy cięne   e usun ć. Ta 

czynność bezpośrednio wpływa na  akość pracy.  

4. Upewnia  się, ne otwór wylotowy  est czysty i oczyszcza  go z nieczystości.  

5. Upewni  się, ne osłona silnika  est czysta i nie ma na nie  nieczystości. Dba  o to, by otwory wylotowe 

powietrza były czyste. 

6. Dba  o to, by uchwyty urz dzenia i otwory wylotowe powietrza przy silniku były czyste. 

UWAGA!  

Nie spryskuj urządzenia wodą. Nie myj jej wężem z wodą czy myjką ciśnieniową! 

 

7.3 Przechowywanie 

1. Urz dzenie przechowu  w suchym, chłodnym, zabezpieczonym przed pyłem i poza zasięgiem dzieci 

mie scu. 

2. rrzed ustawieniem urz dzenia w zamkniętym pomieszczeniu wy mi  akumulator i poczeka  an ostygnie 
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silnik. 

3. rrzechowu  urz dzenie w temperaturze od 5°C do 25°C. rodczas przechowywania unika  ekstremalnego 

zimna lub gor ca, aby nie dopuścić do zmnie szenia wyda ności akumulatora. 

Nie przechowu  urz dzenia i  ego akumulatora przez dłunszy czas pod działaniem bezpośredniego światła 

słonecznego. 

4. Starannie oczyść urz dzenie i elementy wyposanenia, aby zapobiec powstaniu pleśni. 

5. Nie zawi a  urz dzenia w worki foliowe – mone w nich powstać wilgoć i pleśń. Monesz włonyć urz dzenie 

do oryginalnego b dź zastępczego kartonu. 

6. Nie ustawia  urz dzenia na rurze odkurzacza. Uwana  by podczas przechowywania rura urz dzenia nie 

dotykała innych przedmiotów. W innym razie istnie e niebezpieczeństwo zniekształcenia rury, co mone 

spowodować zmianę ma  cych wpływ na bezpieczeństwo unytkowania wymiarów i cech roboczych 

urz dzenia. 

7. rrzed dłunszym okresem nieunywania urz dzeniem wy mi  akumulator z urz dzenia i całkowicie go naładu . 

8. rodczas dłunszego składowania sprawdza  co ok. 1-2 miesi ce poziom naładowania akumulatora i w razie 

potrzeby doładu  go.  

 

7.4 Przygotowanie do transportu 

1. Oczyść urz dzenie z brudu i resztek liści. 

2. Nie kładź urz dzenia na rurze odkurzacza. 

3. Wy mi  akumulator. 

4. Transportu  urz dzenie w pozyc i poziome . 

5. Włón urz dzenie do oryginalnego b dź zastępczego kartonu. 

 

7.5 Zamawianie części 

rrzy zamawianiu części zamiennych poda  następu  ce dane urz dzenia z tabliczki znamionowe , 

umieszczone  na obudowie: 

• Typ urz dzenia 

• Numer artykułu 

• Numer identyfikacyjny 

W celu przyspieszenia realizac i zamówienia poda  numer części zamienne , któr  potrzebu esz. Monesz 

równien dosłać zd ęcie uszkodzonego elementu na adres mailowy producenta: czesci@krysiak.pl – ułatwi to 

 ednoznaczn  identyfikac ę zwłaszcza w przypadku niezna omości numeru części. 

aamówienia części monesz dokonać równien w autoryzowanych punktach serwisowych, których wykaz 

zna dziesz na stronie internetowe  producenta: www.krysiak.pl 

 UŻYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH.  

Części zamienne złej jakości mogą uszkodzić urządzenie i skrócić jego żywotność. 

 

rroducent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez urz dzenie,  eneli zostan  one wywołane 

z powodu nieprawidłowo wykonane  samodzielne  naprawy, zastosowania nieoryginalnych części zamiennych, 

względnie zastosowania urz dzenia niezgodnie z  ego przeznaczeniem.  

 

 

 

 

mailto:czesci@krysiak.pl
http://www.krysiak.pl/
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8. Plan wyszukiwania usterek 

 

Problem  Możliwe przyczyny Rozwiązanie 

Nie monna uruchomić 

urz dzenia 

Niewłaściwie 

zamontowane 

akumulatory 

Sprawdź i odpowiednio zamontu  

akumulatory (musi klikn ć) 

Rozładowany 

akumulatory 
Naładu  akumulatory 

Uszkodzenie urz dzenia Uda  się do autoryzowanego serwisu 

Maszyna pracuje z 

przerwami 

 

Uszkodzone okablowanie 

wewnętrzne 
Uda  się do autoryzowanego serwisu 

Uszkodzony 

wł cznik/wył cznik 
Uda  się do autoryzowanego serwisu 

Nadmierne wibracje/ 

hałas 
Maszyna uszkodzona Uda  się do autoryzowanego serwisu 

Urz dzenie nie pracu e 

z pełn  moc  

Zapchane otwory 

urz dzenia 
Wyczyść/ odbloku  otwory urz dzenia 

rełny worek zbiera  cy Oprónni  worek 

aa niska prędkość pracy awiększ prędkość pracy 

Urz dzenie zatrzymu e 

się podczas 

uruchamiania 

Rozładowane 

akumulatory 
Naładu  akumulatory 

Krótki czas pracy dla 

jednego cyklu 

ładowania 

akumulatora 

Akumulatory nie był 

unywane przez dłunszy 

czas 

Naładu  akumulatory 

Zbyt mocno przylega  ce 

liście do podłona 
roluzu  materiał od podłona  

aunyte akumulatory Wymień akumulatory 

Urz dzenie nie 

wydmuchuje powietrza 

Rozładowane 

akumulatory 
Naładu  akumulatory 

Nieczystości 

nagromadziły się w 

otworze wylotowym 

Usuń nieczystości 

 

9. Gwarancja 

Na ninie sze urz dzenie obowi zu e 24-miesięczna gwaranc a. W ramach gwaranc i gwarant zapewnia 

kupu  cemu nieodpłatne usunięcie usterek w funkc onowaniu urz dzenia wynika  cych z  ego wadliwości 

konstrukcy nych i materiałowych. Niektóre części konstrukcy ne ulega  ce normalnemu zunyciu oraz szkody 

wywołane naturalnym zunyciem, przeci neniem lub nieprawidłow  obsług , s  wykluczone z zakresu gwaranc i. 
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Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancy nych  est przestrzeganie podanych w instrukc i obsługi 

wskazówek dotycz cych oczyszczania, konserwac i i napraw urz dzenia. rróby samodzielne  naprawy 

urz dzenia względnie  ego rozebranie albo otwarcie obudowy silnika przez osoby nieupowannione, powodu   

wygaśnięcie gwaranc i.  

Warunkiem skorzystania ze świadczenia gwarancy nego  est przekazanie nierozmontowanego urz dzenia wraz 

z dowodem zakupu naszemu centrum serwisowemu lub sprzedawcy. Wykonanie obowi zków wynika  cych z 

gwaranc i nast pi w terminie 30 dni, licz c od dnia dostarczenia urz dzenia przez Unytkownika. 

 

W przypadku reklamac i gwarancy ne  lub zlecenia naprawy naleny dostarczyć oczyszczone urz dzenie wraz z 

informac   o usterce pod adres naszego punktu serwisowego. W celu ustalenia wskazówek dotycz cych 

nadania przesyłki naleny skontaktować się z gwarantem. 

 

Utylizac ę Two ego urz dzenia przeprowadzimy bezpłatnie.  

Naprawy nie ob ęte gwaranc   monna zlecać odpłatnie naszemu centrum serwisowemu. 

 

10. Usuwanie odpadów i recykling 

 

Kande gospodarstwo  est unytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie 

potenc alnym wytwórc  niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie 

niebezpiecznych substanc i, mieszanin oraz części składowych. a drugie  strony zunyty sprzęt to cenny materiał, 

z którego monemy odzyskać surowce takie  ak miedź, cyna, szkło, nelazo i inne.  

Obowi zkiem unytkownika  est przekazanie zunytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu 

właściwego  ego przetworzenia. Informac e o dostępnym systemie zbierania zunytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego monna znaleźć w punkcie informacy nym sklepu oraz w urzędzie miasta/ gminy. Unytkownik 

urz dzenia zgodnie z przepisami o ochronie środowiska zobowi zany  est do prowadzenia prawidłowe  

gospodarki odpadami uzgodnione  zgodnie z przepisami kra owymi. rrzekan niepotrzebne urz dzenie,  ego 

akcesoria i opakowanie do zgodne  z przepisami o ochronie środowiska naturalnego utylizac i.  

Odpowiednio usuń urz dzenie z wy ętym akumulatorem. Urz dzeń nie naleny wyrzucać razem z odpadami 

domowymi. Odda  zunyte urz dzenie w punkcie recyklingu.  

Unyte w produkc i elementy z tworzyw sztucznych, metalu itp monna od siebie oddzielić i poddać wybiórcze  

utylizac i. awróć się o poradę do naszego centrum serwisowego. 

Ładowarek i akumulatorów równien nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Odda  ładowarkę i 

akumulator do odpowiedniego punktu utylizac i odpadów. Nie wyrzuca  ich do śmieci domowych, nie wrzuca  

ich do ognia (niebezpieczeństwo wybuchu) ani wody. Usuwa  tylko rozładowane akumulatory. aalecamy 

zakle enie biegunów taśm  w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa zwarcia. Nie otwiera  urz dzenia ani 

akumulatora. Uszkodzone akumulatory mog  być szkodliwe dla środowiska i Two ego zdrowia,  eneli wydostan  

się z nich tru  ce pary lub ciecze. Odda  urz dzenie do punktu zbiórki zunytych baterii, gdzie zostanie 

zapewniona  ego przepisowa utylizac a. awróć się po poradę do lokalnego zakładu oczyszczania albo do 

naszego centrum serwisowego.  

rrzekan zebrany materiał do kompostowania, nie wyrzuca  go do kontenera na śmieci. 

Odpowiednie postępowanie ze zunytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwenc om dla środowiska 

naturalnego i ludzkiego zdrowia! 

Utylizac ę przesłanych nam uszkodzonych urz dzeń przeprowadzamy bezpłatnie.  
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11. Ryzyko resztkowe 

 

Mimo tego in producent ponosi odpowiedzialność za konstrukc ę urz dzenia eliminu  c  niebezpieczeństwo, 

pewne elementy ryzyka s  podczas pracy nie do uniknięcia: 

- odrzucenie przedmiotu; 

- uszkodzenie słuchu w przypadku długotrwałe  pracy bez ochraniaczy; 

- uszkodzenie wzroku i twarzy przez odprysku  ce elementy w przypadku pracy bez ochraniaczy; 

- obranenia powstałe w wyniku dotknięcia ruchomych części; 

- obranenia powstałe podczas wymiany części i akcesoriów urz dzenia; 

- obranenia powstałe w wyniku odrzutu uszkodzonego podczas unytkowania elementu lub części narzędzia;  

- pochwycenie i wpl tanie odzieny itp. w ruchome części; 

Ocena ryzyka resztkowego 

W przypadku przestrzegania wskazówek zna du  cych się w ninie sze  instrukc i zagronenie resztkowe podczas 

unytkowania urz dzenia  est ograniczone. Niestosowanie się do zasad tu opisanych zwiększa ryzyko resztkowe. 

 

12. Rysunek złożeniowy 

 

 


