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Gegevens op het typeplaatje
Vul alle gegevens van het typeplaatje 
van het apparaat in het onder-
staande vakje in. U vindt het type-
plaatje in de buurt van de motor. 
Deze gegevens zijn bijzonder 
belangrijk om het apparaat later 
te kunnen identificeren, voor het 
bestellen van onderdelen voor het 
apparaat en voor de klantenservice.

Deze en andere gegevens van 
de machine vindt u in de aparte 
CE-conformiteitsverklaring die deel 
uitmaakt van deze gebruiks-
aanwijzing.

Afbeeldingen

Vouw de pagina's met afbeeldingen 
aan het begin van de gebruiks-
aanwijzing open.
Details van afbeeldingen kunnen 
verschillen van de door u gekochte 
machine.

Voor uw veiligheid 

Het apparaat correct 
gebruiken
Dit apparaat is uitsluitend bestemd 
voor gebruik
– als bladzuiger/bladblazer rondom 

het huis en in de tuin,
– overeenkomstig de beschrijvingen 

en veiligheidsvoorschriften in deze 
gebruiksaanwijzing.

Elk ander gebruik is geen gebruik 
volgens de voorschriften. 
Het gebruik anders dan volgens de 
voorschriften heeft het vervallen van 
de garantie en afwijzing van elke 
verantwoordelijkheid van de zijde van 
de fabrikant tot gevolg. De gebruiker 
is aansprakelijk voor alle schade aan 
derden en hun eigendom.
Gebruik het apparaat alleen in de 
door de fabrikant voorgeschreven 
en geleverde technische toestand.
Eigenmachtige veranderingen aan 
de machine sluiten aansprakelijk-
heid van de fabrikant voor daaruit 
voortkomende schade uit.

Lees alle voorschriften voor 
het gebruik
 Lees deze voorschriften 

zorgvuldig. Maak u vertrouwd met 
de bediening en het gebruik van 
het apparaat.

 Geef kinderen of andere personen 
die deze gebruiksaanwijzing niet 
kennen nooit toestemming om 
deze machine te gebruiken.

 Gebruik het apparaat niet 
wanneer u moe of ziek bent of 
onder de invloed van alcohol, 
drugs of medicijnen staat.

 Kinderen en jongeren jonger dan 
16 jaar mogen het apparaat niet 
gebruiken.

 Dit apparaat is niet bestemd om te 
worden gebruikt door personen 
(inclusief kinderen) met beperkt 
fysieke, sensorische of geestelijke 
vermogens, met gebrekkige 
ervaring en/of gebrekkige kennis, 
tenzij onder toezicht van een voor 
hun veiligheid verantwoordelijke 
persoon of voorzien van 
aanwijzingen van deze persoon 
ten aanzien van het gebruik van 
het apparaat.

 Er dient op te worden toegezien 
dat kinderen niet met deze 
machine spelen.

 Controleer het apparaat voordat 
u het gebruikt. Vervang 
beschadigde onderdelen. 
Controleer dat alle verbindings-
elementen aangebracht en 
bevestigd zijn. 

Het niet in acht nemen van deze 
voorschriften kan tot verwondin-
gen van de gebruiker en toe-
schouwers en tot schade aan 
het apparaat leiden.

 Wees u altijd bewust van het 
verwondingsgevaar voor hoofd, 
handen en voeten.

 Houd kinderen, toeschouwers en 
dieren uit de buurt van de plaats 
waar u werkt. Houd kinderen, 
toeschouwers en dieren minstens 
15 m uit de buurt. Er bestaat voor 
toeschouwers altijd een risico om 
door weggeslingerde objecten 
geraakt te worden. Toeschouwers 
dienen een oogbescherming te 
dragen. Als iemand bij u in de 
buurt komt, dient u de motor 
onmiddellijk uit te schakelen.

Tijdens het gebruik
 Gebruik buitenshuis alleen 

aansluitkabels die voor gebruik 
buitenshuis zijn goedgekeurd en 
als zodanig zijn gekenmerkt, bij-
voorbeeld H07RN – F 3 x 1,5 mm² 
(max. 25 m).

 Verbindingsdelen van aansluit-
kabels moeten tegen spatwater 
beschermd en van rubber vervaar-
digd of met rubber bekleed zijn.

 Controleer vóór elk gebruik ofde 
aansluitkabels beschadigd, 
versleten of in de war zijn.

 Controleer vóór elk gebruik of de 
apparaatkabel met netstekker 
beschadigd is. Laat een 
beschadigde kabel onmiddellijk 
door een gespecialiseerd bedrijf 
vervangen. Schakel daarvoor de 
machine uit en trek de stekker uit 
het stopcontact. Gebruik alleen 
aansluitkabels die helemaal in 
orde zijn.

 Start het apparaat nooit en laat 
het nooit lopen wanneer u zich in 
een gesloten ruimte of gebouw 
bevindt. Gebruik het apparaat 
alleen buitenshuis.

 Draag een veiligheidsbril en 
gehoorbescherming wanneer 
u het apparaat gebruikt. 
Draag bij werkzaamheden met 
veel stof een gezichts- of stof-
masker. Kleding met lange 
mouwen wordt aangeraden.
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 Draag een stevige broek met 
lange pijpen, laarzen en 
handschoenen.

 Houd haren, kleding en 
handschoenen uit de buurt van 
bewegende delen. Loshangende 
kleding, sieraden en lange haren 
kunnen door bewegende delen 
worden meegenomen. 
Draag indien nodig een haarnet.

 Gebruik dit apparaat alleen voor 
het doel waarvoor het bestemd is.

 Reik niet te ver. Zorg ervoor dat u 
stevig staat en blijf in evenwicht.

 Gebruik dit apparaat altijd volledig 
gemonteerd. Gebruik het appa-raat 
alleen met een gemonteerde zuig- 
en blaaspijp en zuigzak. Controleer 
of de zuigzak gesloten is.

 Draag het apparaat nooit aan 
de kabel.

 Apparaataansluitleiding altijd aan 
achterzijde van apparaat geleiden.

 Bij alle verzorgings- en 
onderhoudswerkzaamheden en 
bij montage en demontage van 
zuig-/blaaspijp en zuigzak motor 
uitschakelen en netstekker uit 
stopcontact trekken.

 Gebruik het apparaat alleen bij 
daglicht of bij goed kunstlicht.

 Voorkom per ongeluk starten. 
Wees gereed om het apparaat 
te bedienen als u het inschakelt. 
U dient zich, net als het apparaat, 
bij het starten in een stabiele stand 
te bevinden. Neem de aanwijzin-
gen voor het starten en stoppen 
van de motor in acht.

 Als u een voorwerp raakt of vast 
komt te zitten in een voorwerp, 
dient u de motor onmiddellijk 
uit te schakelen en te controleren 
of er schade is ontstaan. 
Vóór de controle netstekker uit 
stopcontact trekken.

 Gebruik het apparaat nooit met 
losse of beschadigde delen.

 Leg het apparaat nooit op een 
stoffige of vuile plaats terwijl de 
motor draait. Vuil, gras, bladeren 
en dergelijke kunnen worden 
aangezogen en dit kan tot letsel of 
schade aan het apparaat leiden.

 Bij ongewone trillingen motor 
onmiddellijk uitzetten en 
netstekker uit stopcontact 
trekken. Controleer het apparaat 
op schade. Laat het apparaat in 
geval van schade nazien.

 Motor uitzetten en netstekker uit 
stopcontact trekken voordat u 
blokkeringen/verstoppingen 
verwijdert, de zuigzak leegmaakt 
en werkzaamheden aan het appa-
raat uitvoert, zoals controleren, 
reinigen, transporteren en 
instellen.

 Houd uw handen, gezicht en 
voeten uit de buurt van alle 
ronddraaiende delen. Raak de 
rotor niet aan zolang deze draait 
en probeer ook niet om deze te 
stoppen.

 Gebruik dit apparaat nooit voor 
het verspreiden van chemische 
producten, kunstmest of andere 
substanties die giftige stoffen 
bevatten.

 Niets met uw hand in de 
aanzuigopening doen.

 Gebruik de machine niet bij 
slechte weersomstandigheden of 
bij kans op regen of onweer.

 Voorkom open vuur en 
vonkvorming en rook niet.

Gebruik als blazer
 Richt het apparaat nooit op 

personen, dieren of ramen. 
Blaas altijd in een richting waarin 
zich geen personen, dieren of 
kwetsbare oppervlakken (zoals 
ramen, muren en auto's) 
bevinden.

Gebruik als zuiger
 Dit apparaat dient voor het 

verzamelen van droge materialen 
zoals bladeren, gras, dunne 
takken en papier. Probeer niet om 
vochtige voorwerpen of water aan 
te zuigen. Anders kan het 
apparaat beschadigd raken. 

 Zuig geen metaal, glas, enz. op. 
Anders kan de rotor ernstig 
beschadigd raken.

 Zuig geen hete voorwerpen zoals 
as, kool, sigaretten, enz. op 
Anders kan de zuigzak in brand 
raken.

Andere veiligheids-
voorschriften
 Vóór het begin van de 

werkzaamheden alle vreemde 
voorwerpen uit de werkomgeving 
verwijderen. Deze kunnen het 
apparaat beschadigen of door 
wegblazen/wegslingeren letsel 
of beschadigingen veroorzaken.

 Laat de motor afkoelen voordat 
u het apparaat opruimt of 
verplaatst. 

 Bescherm het apparaat tijdens 
het vervoer.

 Bewaar het apparaat in een 
droge, afgesloten ruimte, om 
gebruik door onbevoegden en 
schade te voorkomen. Houd het 
apparaat buiten bereik van 
kinderen.

 Giet nooit water of een andere 
vloeistof op het apparaat. Houd 
het apparaat droog, schoon en 
stofvrij. Reinig het apparaat na elk 
gebruik. Neem de aanwijzingen 
over reiniging en opslag in acht.

 Gebruik nooit onderdelen, 
toebehoren of opzetstukken die 
voor dit apparaat niet zijn 
toegestaan. Ernstig letsel bij de 
gebruiker of beschadiging van het 
apparaat kan het gevolg zijn. 
Bovendien kan de garantie 
vervallen.

 Gebruik daarom alleen originele 
vervangingsonderdelen en 
origineel toebehoren of de door 
de fabrikant toegelaten 
vervangingsonderdelen en 
toebehoren.

 Apparaat nooit met defecte 
bedrijfsschakelaar gebruiken.

 Laat alle reparaties uitsluitend 
door een gespecialiseerd bedrijf 
uitvoeren.

 Bewaar deze gebruiksaanwijzing. 
Lees de gebruiksaanwijzing en 
gebruik deze om andere 
gebruikers te instrueren. Geef de 
gebruiksaanwijzing mee als u het 
apparaat aan iemand uitleent.

Gebruikstijden
Neem de geldende voorschriften 
met betrekking tot de gebruikstijden 
in acht (eventueel na te vragen bij uw 
gemeente).
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Pictogrammen 
op de machine
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft 
veiligheids- en internationale 
symbolen en pictogrammen die op 
dit apparaat afgebeeld kunnen zijn. 
Lees de gebruiksaanwijzing om u 
met alle veiligheids-, montage-, 
gebruiks- en reparatievoorschriften 
vertrouwd te maken.

Let op! 
Lees de gebruiks-
aanwijzing vóór de 
ingebruikneming!

Houd derden uit de 
buurt van het 
gevaarlijke gebied.

Vóór alle werkzaam-
heden zoals instellen, 
schoonmaken en 
controleren apparaat 
uitschakelen en 
stekker uit stop-
contact trekken.
Verwondingsgevaar 
door draaiende delen!
Handen en voeten uit 
de buurt van 
draaiende delen 
houden. 

Draag oog- en 
oorbescherming.

Apparaat niet in de 
regen gebruiken.

Functie zuigen

Functie blazen

Houd deze symbolen op de machine 
altijd in een leesbare toestand.

Symbolen in deze 
gebruiksaanwijzing
In deze gebruiksaanwijzing worden 
de volgende symbolen gebruikt:

dÉî~~ê
r=ïçêÇí=ÖÉïÉòÉå=çé=ÖÉî~êÉå=ÇáÉ=
ãÉí=ÇÉ=ÄÉëÅÜêÉîÉå=~ÅíáîáíÉáí=
ë~ãÉåÜ~åÖÉå=Éå=ÇáÉ=éÉêëççåäáàâ=
äÉíëÉä=íçí=ÖÉîçäÖ=âìååÉå=ÜÉÄÄÉåK

iÉí=çé
r=ïçêÇí=ÖÉïÉòÉå=çé=ÖÉî~êÉå=ÇáÉ=
ãÉí=ÇÉ=ÄÉëÅÜêÉîÉå=~ÅíáîáíÉáí=
ë~ãÉåÜ~åÖÉå=Éå=ÇáÉ=ã~íÉêáØäÉ=
ëÅÜ~ÇÉ=íçí=ÖÉîçäÖ=âìååÉå=ÜÉÄÄÉåK

Opmerking 
Geeft belangrijke informatie en 
gebruikstips aan.

Afvoeren
Verpakkingsresten, oude 
apparaten, enz. moeten volgens de 
geldende voorschriften worden 
afgevoerd.

Oude elektrische 
apparaten kunnen 
worden gerecycled 
en horen daarom 
niet bij het huisvuil.

Wij verzoeken u daarom, ons te 
ondersteunen door uw actieve 
bijdrage aan een zuinig verbruik van 
grondstoffen en aan de bescher-
ming van het milieu, en deze 
machine bij een daartoe aange-
wezen inzamelplaats af te geven.

Bedienings- en indicatie-
elementen

iÉí=çéK=_ÉëÅÜ~ÇáÖáåÖ=î~å=ÇÉ=
ã~ÅÜáåÉK
eáÉê=ïçêÇÉå=ÉÉêëí=ÇÉ=ÑìåÅíáÉë=î~å=ÇÉ=
ÄÉÇáÉåáåÖëJ=Éå=áåÇáÅ~íáÉJÉäÉãÉåíÉå=
ÄÉëÅÜêÉîÉåK=sçÉê=åçÖ=ÖÉÉå=ÑìåÅíáÉë=
ìáí>
Afbeelding 1
1 Bedrijfsschakelaar 

(aan/uit-schakelaar)
2 Aansluitstekker
3 Kabeltrekontlasting
4 Bevestigingshaak achter

5 Zuigzak
6 Ritssluiting
7 Keuzehendel blazen/zuigen
8 Bevestigingshaak voor
9 Transportwiel (optioneel)
10 Blaasopening
11 Aanzuigopening
12 Zuig- en blaaspijp
13 Schouderriem
14 Vasthoudknop
15 Greep

Montagevoorschrift

dÉî~~ê
dÉî~~ä=îççê=äÉíëÉä=Çççê=çåÄÉÇçÉäÇÉ=
ëí~êí=î~å=ÇÉ=ãçíçêK
_ÉëÅÜÉêã=ì=íÉÖÉå=îÉêïçåÇáåÖÉåK=
^äíáàÇ=îççê=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=~~å=ÜÉí=
~éé~ê~~íW
Ó wÉí=ÇÉ=ãçíçê=ìáíK
Ó t~ÅÜí=íçí=~ääÉ=ÄÉïÉÖÉåÇÉ=ÇÉäÉå=
îçääÉÇáÖ=íçí=ëíáäëí~åÇ=ÖÉâçãÉå=òáàåK=
aÉ=ãçíçê=ãçÉí=~ÑÖÉâçÉäÇ=òáàåK

Ó kÉíëíÉââÉê=ìáí=ëíçéÅçåí~Åí=
íêÉââÉåK

Afvoeren
Verpakkingsresten, oude 
apparaten, enz. moeten volgens de 
geldende voorschriften worden 
afgevoerd.

Montage en demontage 
van de zuig- en blaaspijp
Montage
Afbeelding 2a
1. Schroef van apparaat losmaken 

en verwijderen.
2. Zuig-/blaaspijp (deel a) tot deze 

vastklikt in de huisopening 
duwen.

3. Schroef weer indraaien en 
aandraaien, maar niet te vast.

Afbeelding 2b
1. Schroef van zuig-/blaaspijp 

losdraaien en verwijderen.
2. Zuig-/blaaspijp (deel b) tot deze 

vastklikt in zuig-/blaaspijp (deel a) 
duwen.

3. Schroef weer indraaien en 
aandraaien, maar niet te vast.

!
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Transportwiel (optioneel) 
monteren
Afbeelding 2c
1. Schroef verwijderen.
2. Transportwiel aan zuig-/blaaspijp 

tot aanslag opschuiven.
3. Schroef weer indraaien en 

aandraaien, maar niet te vast. 
Echter zo vast dat het transport-
wiel stevig op de zuig-/blaaspijp 
zit.

Demontage
 Vindt plaats in omgekeerde 

volgorde van de montage.

Montage en demontage 
van de zuigzak
Montage
Afbeelding 3
 Zuigzak aan voorste 

bevestigingshaak (4) vasthaken.
 Duw de zuigzakadapter (1) op het 

aansluitstuk (2) van de behuizing. 
Duw de adapter zo ver tot de 
sluitingen (3) aan beide zijden 
vastklikken.

 Zuigzak aan achterste 
bevestigingshaak (5) vasthaken.

Demontage
Afbeelding 4
 Zuigzak van achterste 

bevestigingshaak losmaken.
 Druk aan beide zijden op de slui-

tingen (1) en trek de zuigzak los.
 Zuigzak van voorste bevestigings-

haak losmaken.

Montage en instelling 
van de schouderriem
Afbeelding 5
 Vasthoudhaak (1) openen, aan 

bevestigingsoog (2) van behuizing 
vastmaken en goed sluiten.

Afbeelding 6
 Trek de schouderriem over 

uw hoofd en neem de voor 
de werkzaamheden vereiste 
houding in.

Afbeelding 7
 Stel de schouderriem in op uw 

lichaamslengte.

Gebruik

dÉî~~ê
píêççãëÅÜçâ
Ó dÉÄêìáâ=~~å=ìï=åÉíëíçéÅçåí~Åí=
ÉÉå=~~êÇäÉâëÅÜ~âÉä~~ê=EãÉí=ã~ñáJ
ã~~ä=PMã^=áåëÅÜ~âÉäëíêççãFK

Ó _áà=ÄÉëÅÜ~ÇáÖáåÖ=î~å=ÇÉ=~~åëäìáíJ
â~ÄÉä=ÄÉëí~~í=äÉîÉåëJ=çÑ=
îÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~êK=sÉêïáàÇÉê=ì=
ä~åÖò~~ã=ãÉí=âäÉáåÉ=ëí~ééÉå=ìáí=
ÇÉ=Äììêí=î~å=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉK=qêÉâ=ÇÉ=
ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~ÅíK

iÉí=çé
Ó iÉí=Éê=Äáà=ÜÉí=ëí~êíÉå=î~å=ÇÉ=ãçíçê=
çé=Ç~í=ÇÉ=ÜÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=çé=
éÉêëçåÉåI=ÇáÉêÉåI=îççêïÉêéÉå=
çÑ ~Ñî~ä=ÖÉêáÅÜí=áëK

Ó aê~~Ö=íáàÇÉåë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=ÉÉå=
ççÖJ=Éå=ÖÉÜççêÄÉëÅÜÉêãáåÖK

Ó eçìÇ=íáàÇÉåë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=ÜÉí=
~éé~ê~~í=ãÉí=ÄÉáÇÉ=Ü~åÇÉå=
î~ëí E~ÑÄK=NPFK

Ó _áà=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=ãÉí=ÜÉí=
~éé~ê~~í=âìåí=ì=çîÉê=ÇÉ=
~~åëäìáíâ~ÄÉä=ëíêìáâÉäÉå=Éå=
ÖÉïçåÇ=ê~âÉåK=dÉäÉáÇ=ÇÉ=â~ÄÉä=
~äíáàÇ=òçI=Ç~í=ÇÉòÉ=åççáí=íÉêÉÅÜí=
â~å=âçãÉå=çé=ÇÉ=éä~~íë=ï~~ê=
ì ïÉêâíK

Ó tÉêâ=ãÉí=ÜÉí=~éé~ê~~í=~ääÉÉå=
ëí~éîçÉíëK

Ó ^éé~ê~~í=~ääÉÉå=ÖÉÄêìáâÉå=~äë=ÇÉ=
~~åëäìáíâ~ÄÉä=~~å=ÇÉ=â~ÄÉäíêÉâçåíJ
ä~ëíáåÖ=ÄÉîÉëíáÖÇ=áëK

Ó `çåíêçäÉÉê=ÜÉí=~éé~ê~~í=çé=ÖçÉÇÉ=
ÄÉÇêáàÑëíçÉëí~åÇ=Éå=ÄÉîÉëíáÖáåÖ=
î~å=òìáÖJ=Éå=Ää~~ëéáàé=Éå=
ÄÉÜìáòáåÖK

Ó _áà=ÜÉí=ÉáåÇÉ=î~å=ÇÉ=ïÉêâò~~ãJ
ÜÉÇÉå=çÑ=~äë=ì=ÜÉí=~éé~ê~~í=
åÉÉêäÉÖí=çÑ=îÉêä~~íI=~äíáàÇ=
åÉíëíÉââÉê=~~å=ëíçéÅçåí~Åí=Éå=
~~å=~éé~ê~~í=äçëíêÉââÉåK

Ó `çåíêçäÉÉê=çÑ=ÇÉ=êáíëëäìáíáåÖ=ESF=î~å=
ÇÉ=òìáÖò~â=ERF=ÖÉëäçíÉå=áë=E~ÑÄK=NFK

Ó k~=ÜÉí=ÖÉÄêìáâW
Ó kÉíëíÉââÉê=ìáí=ëíçéÅçåí~Åí=
íêÉââÉåK

Ó ^éé~ê~~í=êÉáåáÖÉåK
Ó sçÉê=~Ñî~ä=îçäÖÉåë=ÇÉ=
éä~~íëÉäáàâÉ=îççêëÅÜêáÑíÉå=~ÑK

Motor starten

sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê
e~åÇÉåI=îçÉíÉå=Éå=çîÉêáÖÉ=
äáÅÜ~~ãëÇÉäÉå=ìáí=ÇÉ=Äììêí=î~å=
Çê~~áÉåÇÉ=ÇÉäÉå=ÜçìÇÉåK
1. Aansluitkabel aan de trekont-

lasting bevestigen (afb. 8).
2. Aansluitkabel eerst aan 

apparaatstekker en vervolgens 
aan een 230 V-stopcontact 
insteken.

3. De op de lichaamsgrootte vooraf 
ingestelde schouderriem 
omdoen.

4. In werkstand stellen (afb. 6).
5. Functie „Blazen” of „Zuigen” 

vooraf kiezen (afb. 9).
6. De bedrijfsschakelaar / aan/uit-

schakelaar indrukken (afb. 10).
De motor loopt en u kunt met de 
werkzaamheden beginnen (afb. 11).

Motor stoppen
 De bedrijfsschakelaar / aan/uit-

schakelaar loslaten (afb. 10).
De motor stopt na korte tijd.

Vasthouden van de 
machine
Als u het apparaat gebruikt:
 Bevestig de schouderriem aan het 

apparaat.
 Trek de schouderriem over uw 

hoofd.
 Neem de voor de werkzaam-

heden vereiste houding in (afb. 6). 

Omschakelen tussen zuig- 
en blaasfunctie

Opmerking 
Het omschakelen tussen zuig- en 
blaasfunctie kan plaatsvinden terwijl 
de motor loopt. De keuzehendel 
altijd tot deze vastklikt op het 
desbetreffende symbool draaien. 
Zet de keuzehendel nooit op een 
tussenstand.
Afbeelding 9
Blaasfunctie
 De keuzehendel op symbool 

 zetten.
Zuigfunctie
 De keuzehendel op symbool 

 zetten.
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Maak de zuigzak leeg

dÉî~~ê
wÉí=îμμê=ÜÉí=îÉêïáàÇÉêÉå=Éå=
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ëíáä=Éå=ï~ÅÜí=íçí=~ääÉ=ÄÉïÉÖÉåÇÉ=
ÇÉäÉå=íçí=ëíáäëí~åÇ=òáàå=ÖÉâçãÉåK=
kÉíëíÉââÉê=ìáí=ëíçéÅçåí~Åí=íêÉââÉåK

Opmerking
Bij hoge vulgraad wordt het 
zuigvermogen duidelijk minder.
Leegmaken zonder verwijderen 
van zuigzak
 Open de ritssluiting en voer de 

inhoud van de zuigzak af volgens 
de plaatselijke voorschriften.

 Ritssluiting weer sluiten.
Leegmaken met verwijderen 
van zuigzak
Afbeelding 15
 Zuigzak van achterste bevesti-

gingshaak (2) losmaken.
 Druk aan beide zijden op de slui-

tingen (1) en trek de zuigzak los.
 Zuigzak van voorste bevesti-

gingshaak (3) losmaken.
 Open de ritssluiting en voer de 

inhoud van de zuigzak af volgens 
de plaatselijke voorschriften.

 Keer de zuigzak na het leegmaken 
binnenstebuiten en schud goed 
om stof en vuil uit het weefsel te 
verwijderen.

 Keer de zuigzak weer om, sluit de 
ritssluiting en monteer de zuigzak 
opnieuw.

Aanwijzingen voor het 
gebruik
Gebruik als blazer
Gebruik voor moeilijk te reinigen 
gedeelten:
– Perken, struiken en bomen 

(afb. 12)
– Hoek van huizen (afb. 13)
– Roosters, hekken, enz. (afb. 14).
 Houd het apparaat vast zoals 

op de afb. 12–14 getoond. 
 Houd de zuig- en blaaspijp enkele 

centimeters boven de grond en 
beweeg de pijp heen en weer.

 Loop langzaam vooruit.
 Houd de bijeengeblazen hoop vuil 

vóór u.

Gebruik als zuiger
 Voor moeilijk te reinigen gedeelten 

zoals perken, struiken, hoeken 
van huizen, enz.

 Apparaat met zuig-/blaaspijp iets 
schuin houden zoals in afb. 11 
getoond of op transportwiel 
(optioneel) bewegen.

 Beweeg het apparaat heen en 
weer om licht materiaal te 
verzamelen. Bladeren en dunne 
takken worden opgezogen en 
kleingemaakt. De zuigzak kan 
zo meer materiaal opnemen.

 Maak de volle zuigzak leeg.

Na beëindiging van 
de werkzaamheden
 Zet de motor uit.
 Netstekker uit het stopcontact 

en uit de machine trekken.
 Laat de motor afkoelen 

(ca. 30 minuten) voordat u de 
machine reinigt, onderhoudt, 
wegzet of voor langere tijd 
opbergt.

Onderhoud en reiniging
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Apparaat reinigen

iÉí=çé
eçìÇ=~éé~ê~~í=Éå=îÉåíáä~íáÉçéÉåáåJ
ÖÉå=~äíáàÇ=ëÅÜççå=Éå=îÉêïáàÇÉê=îìáäK
Gebruik een kleine borstel voor het 
reinigen van de buitenzijde van het 
apparaat. Gebruik geen scherpe 
reinigingsmiddelen. Huishoud-
reinigingsmiddelen die aromatische 
olieën zoals denneolie en citroen 
of oplosmiddelen zoals kerosine 
bevatten, kunnen de kunststof 
behuizing en de handgrepen 
beschadigen. 
Steunen (2, afb. 3) voor opname van 
zuigzak regelmatig schoonmaken.
Huis alleen met een vochtige doek 
afvegen.

Stofzak reinigen
 Draag een veiligheidsbril en 

stofmasker.
 Maak de zuigzak na elk gebruik 

leeg en schud deze uit.
 Eenmaal per maand (indien 

gewenst vaker) zuigzak wassen:
– Maak de zuigzak grondig leeg.
– Keer de zuigzak 

binnenstebuiten.
– Zuigzak uitschudden.
– Zuigzak met zeepsop 

schoonmaken.
– Laat de zuigzak drogen.

Opbergen
 Laat de motor afkoelen voordat 

u het apparaat opbergt.
 Bewaar het apparaat in een 

droge, afgesloten ruimte, om 
gebruik door onbevoegden 
en schade te voorkomen. 
Houd het apparaat buiten bereik 
van kinderen.

Langdurig opbergen
Ga als volgt te werk als het apparaat 
langdurig moet worden opgeborgen:
 Reinig het apparaat grondig 

en controleer het op losse 
of beschadigde delen. Repareer 
beschadigde delen of vervang 
deze en draai losse schroeven, 
moeren en bouten vast. 
Het apparaat kan nu worden 
opgeborgen.

!
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 Bewaar het apparaat in een 
droge, afgesloten ruimte, om 
gebruik door onbevoegden en 
schade te voorkomen. 
Houd het apparaat buiten bereik 
van kinderen.

Vervoer

 Motor stoppen
 Netstekker uit stopcontact 

trekken.
 Aansluitkabel van aansluitstekker 

van apparaat lostrekken.
 Laat het apparaat afkoelen voordat 

u het vervoert of verplaatst.
 Zet het apparaat vast, zodat 

het niet kan wegglijden.

Garantie

In uw land gelden de garantievoor-
waarden van onze verkoopmaat-
schappij of importeur. Storingen aan 
het apparaat verhelpen wij kosteloos 
in het kader van de garantie, inden 
een materiaal- of fabricagefout 
hiervan de oorzaak is. 
Neem bij garantiekwesties contact 
op met uw leverancier of de 
vestiging bij u in de buurt.

Fouten verhelpen

Neem bij vragen contact op met uw erkende leverancier.

Fout Oorzaak Oplossing

Motor start niet. Aansluitkabel niet aangesloten 
of defect.

Kabel controleren en aansluiten, indien 
nodig vervangen of door een vakman 
laten repareren.

Zekering van stroomkring 
overbelast.

Zekering inschakelen, een sterkere 
zekering gebruiken of een sterkere zekering 
door een vakman laten installeren.

Bedrijfsschakelaar defect. Door een gespecialiseerd bedrijf laten 
repareren.

Motor slaat plotseling af. Stekker is losgeraakt Kabel controleren, controleren of de kabel 
in de trekontlasting is bevestigd en de 
stekker weer in de aansluiting steken.

Motor heeft onvoldoende 
vermogen of apparaat zuigt 
of blaast niet.

Zuigzak vol. Maak de zuigzak leeg.

Beschadigde zuig- en 
blaasturbine.

Laat defecte delen door een 
gespecialiseerd bedrijf vervangen.

Verstopte zuig- en blaaspijp. Verwijder de zuig- en blaaspijp en reinig 
deze.

Sterke trillingen. Beschadigde zuig- en 
blaasturbine of andere 
onderdelen.

Schakel het gereedschap onmiddellijk 
uit.
Laat defecte delen door een 
gespecialiseerd bedrijf vervangen.




