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Data på typskylten
Anteckna alla typskyltens data i 
nedanstående ruta. Typskylten sitter 
i närheten av motorn. 
Dessa data är mycket viktiga för 
senare identifiering vid beställning av 
reservdelar och för kundtjänsten.

Dessa och vidare maskindata 
återfinns i den separata CE-
försäkran om överensstämmelse, 
som är en del av denna 
bruksanvisning.

Bilder

Vik ut bildsidorna i början av 
bruksanvisningen.
Detaljer på bilderna kan avvika 
från din maskin.

För Din säkerhet 

Rätt användning 
av maskinen
Denna maskin är uteslutande 
avsedd för användning
– som lövsug/lövblås i trädgårds-

områden och omkring huset.
– enligt denna bruksanvisning 

och dess säkerhetsanvisningar.
Varje annan användning gäller som 
icke avsedd. Icke avsedd 
användning leder till att garantin 
upphör att gälla och tillverkaren 
ikläder sig inget ansvar för följderna. 

Användaren är ansvarig för 
eventuella skador på tredje person 
och dennes egendom.
Använd maskinen endast i av tillver-
karen föreskrivet och levererat 
tekniskt tillstånd.
Vid förändringar på maskinen 
upphör garantin att gälla och 
tillverkaren ikläder sig inget ansvar 
för eventuella skador som uppstår 
genom sådana förändringar.

Före användning
 Läs anvisningarna i denna bruks-

anvisning noga och lär dig hur 
maskinen användas och handhas 
innan du tar den bruk.

 Låt aldrig barn eller andra per-
soner som inte läst bruksanvis-
ningen använda maskinen.

 Använd ej maskinen om du är trött 
eller sjuk och ej heller om du är 
påverkad av alkohol, droger eller 
medicin.

 Barn och ungdomar under 
16 år får ej använda maskinen.

 Denna maskin får ej användas 
av personer (inkl barn) med 
begränsade fysiska, sensoriska 
eller psykiska egenskaper eller 
med bristande erfarenhet och/
eller kunskaper, såvida inte en för 
deras säkerhet ansvarig person 
övervakar och instruerar hur 
maskinen ska användas.

 Barn bör övervakas för att 
säkerställa att de inte leker 
med maskinen.

 Kontrollera maskinen innan den 
används. Byt defekta delar. 
Kontrollera att alla förbindelsede-
taljer är riktigt monterade och 
åtdragna. Om dessa anvisningar 
ej följs, kan maskinen, användaren 
och åskådare ta skada.

 Var alltid medveten om riskerna 
för skador på huvud, händer och 
fötter.

 Håll barn, åskådare och djur 
på avstånd från arbetsområdet. 
Låt varken människor – särskilt 
barn – eller djur komma närmare 
maskinen än 15 m när denna 
är igång. 

Det finns fortfarande risk för att 
eventuella åskådare träffas av 
utslungade föremål, därför måste 
dessa bära skyddsglasögon. 
Åskådare ska bära ögonskydd. 
Stäng genast av motorn om 
någon närmar sig.

Under drift
 Använd utomhus endast för 

utomhusbruk godkänd och på 
motsvarande sätt markerad 
anslutningskabel, t.ex. H07RN – 
F 3 x 1,5 mm² (max 25 m).

 Anslutningskablarnas 
anslutningsdelar måste vara 
stänkvattenskyddade och av 
gummi eller med gummiöverdrag.

 Kontrollera för varje användning 
om anslutningskabeln är defekt, 
bräcklig eller tilltrasslad.

 Kontrollera kabelns och nät-
kontaktens tillstånd före varje 
användning. Defekt kabel måste 
omgående bytas ut av en 
fackverkstad.
Stäng för detta ändamål av mas-
kinen och dra ut nätkontakten. 
Använd endast felfria anslut-
ningskablar.

 Starta aldrig maskinen och låt den 
inte heller vara igång i slutna rum 
eller inomhus. Använd maskinen 
endast utomhus.

 Använd skyddsglasögon och 
hörselskydd under arbetet med 
maskinen. Använd skyddsmask 
vid dammigt arbete. Långärmad 
skjorta rekommenderas.

 Använd tjocka långbyxor, stövlar 
och handskar.

 Håll hår, klädsel och handskar 
på avstånd från rörliga delar. 
Löst sittande klädsel, smycken 
eller långt hår kan fastna i rörliga 
delar. Använd hårnät vid behov.

 Använd maskinen endast för 
avsett ändamål.

 Luta dig inte för långt framåt. 
Stå alltid stadigt och i balans.

 Använd denna maskin endast 
när den är fullständigt monterad. 
Använd maskinen endast med 
monterat sug-/blåsrör och 
monterad sugpåse. Kontrollera 
att sugpåsen är stängd.

 Bär aldrig maskinen i kabeln.
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 För alltid anslutningskabeln bakåt 
från maskinen.

 Stäng alltid av motorn och dra ut 
nätkontakten vid alla skötsel- och 
reparationsåtgärder liksom vid 
montering/demontering av sug-/
blåsrör och sugpåse.

 Använd maskinen endast vid 
dagsljus eller vid god belysning.

 Undvik oavsiktlig start. Var alltid 
beredd att använda maskinen när 
du startar den. Både användare 
och maskin måste vid start stå 
i stadigt. Beakta anvisningarna 
för att starta och stoppa motorn.

 Stäng genast av motorn och 
kontrollera om skador uppstått 
om maskinen träffat eller fastnat 
i ett främmande föremål. 
Dra före kontrollen ut 
nätkontakten ur uttaget.

 Använd aldrig maskinen med lösa 
eller defekta delar.

 Lägg aldrig maskinen på dammiga 
eller smutsiga ytor när motorn 
är igång. Smuts, gräs, löv och 
liknande kan sugas in och föra 
till person- eller maskinskador.

 Stäng vid ovanliga vibrationer 
omgående av motorn och dra 
ut nätkontakten ur uttaget. 
Kontrollera om maskinen är 
defekt. Uppsök fackverkstad 
vid eventuella skador.

 Stäng av motorn och dra ut 
nätkontakten ur uttaget innan 
du åtgärdar blockeringar/
tilltäppningar, tömmer sugpåsen 
eller vidtar åtgärder på maskinen 
som t.ex. kontroll, rengöring, 
transport och inställning.

 Håll händer, ansikte och fötter på 
avstånd från alla roterande delar. 
Berör inte rotorn så länge den 
roterar och försök inte heller att 
stoppa den.

 Använd aldrig denna maskin 
för att sprida kemiska produkter, 
gödsel eller andra substanser 
som innehåller giftiga ämnen.

 Fyll aldrig på för hand i sugöpp-
ningen.

 Använd ej maskinen vid dåligt 
väder som t.ex. vid risk för regn 
eller åska.

 Undvik öppen eld och gnistbild-
ning. Rökning förbjuden!

Användning som blås
 Rikta aldrig maskinen mot 

människor, djur eller fönster. 
Blås alltid i en riktning, i vilken 
varken människor eller djur eller 
ömtåliga ytor (t.ex. fönster, murar, 
bilar) kan ta skada.

Användning som sug
 Denna maskin används för att 

samla upp torrt material som 
löv, gräs, tunna kvistar och 
pappersbitar. Försök inte att suga 
upp fuktiga föremål eller vatten, 
eftersom detta kan skada 
maskinen. 

 Sug inte upp hårda föremål av 
metall, glasbitar eller liknande, 
eftersom rotorn därigenom kan 
ta större skada.

 Sug aldrig upp heta föremål som 
aska, kolbitar eller cigarretter, 
eftersom sugpåsen kan fatta eld.

Vidare säkerhetsanvis-
ningar
 Avlägsna alla främmande föremål 

ur arbetsområdet som kan skada 
maskinen eller genom att de 
slungas bort kan orsaka person- 
eller sakskador.

 Låt alltid motorn svalna innan 
maskinen parkeras eller 
transporteras. 

 Skydda maskinen under 
transport.

 Förvara maskinen i ett torrt och 
låst rum för att undvika obehörig 
användning eller skador. 
Förvaras oåtkomligt för barn.

 Häll eller spruta aldrig vatten eller 
andra vätskor på maskinen. 
Håll maskinen torr, ren och 
dammfri. Rengör det efter varje 
användning och följ anvisningarna 
för rengöring och förvaring.

 Använd aldrig delar eller tillbehör 
som inte är godkända för denna 
maskin. Följden kan bli allvarliga 
skador för användaren eller 
maskinskador. Dessutom kan 
garantin upphöra att gälla.

 Använd därför endast original-
reservdeler och originaltillbehör 
eller av tillverkaren godkända 
reservdelar och tillbehör.

 Använd aldrig maskinen med 
defekt start- och stoppknapp.

 Låt endast en fackverkstad utföra 
reparationer.

 Förvara denna bruksanvisning 
på säkert och lättåtkomlig plats. 
Läs den ofta och använd den 
för att instruera andra användare. 
Om du lånar ut maskinen till 
andra, låna även ut bruksanvis-
ningen.

Arbetstider
Beakta tillåtna tider för användning 
av maskinen (fråga vid behov 
ansvarig myndighet).

Varnings- och 
påbudstecken på maskinen
Denna bruksanvisning beskriver 
säkerhets- och internationella 
symboler och piktogram som 
kan förekomma på denna maskin. 
Läs igenom bruksanvisningen 
noggrant för att göra dig förtrodd 
alla säkerhets-, monterings-, drifts- 
och reparationsanvisningar.

OBS! 
Läs igenom bruks-
anvisningen innan 
maskinen tas i bruk!

Se till att ingen 
uppehåller sig inom 
det farliga området!

Stäng före alla 
åtgärder, som t.ex. 
inställning, rengöring, 
kontroll osv, av mas-
kinen och dra ut 
nätkontakten!
Skaderisk genom 
roterande delar!
Håll händer och fötter 
på avstånd från 
roterande delar. 

Skyddsglasögon och 
hörselskydd.

!
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Använd ej maskinen 
när det regnar.

Sugning

Blåsning

Håll alltid dessa symboler på 
maskinen i läsbart tillstånd.

Symboler i denna anvisning
I denna anvisning används följande 
symboler:

c~ê~
e®åîáëåáåÖ=íáää=~íí=êáëâ=Ñ∏ê=
éÉêëçåëâ~Ççê=â~å=ìééëí™=îáÇ=ÇÉåå~=
îÉêâë~ãÜÉíK

l_p
e®åîáëåáåÖ=íáää=~íí=êáëâ=Ñ∏ê=ë~âëâ~Ççê=
â~å=ìééëí™=îáÇ=ÇÉåå~=îÉêâë~ãÜÉíK

OBS 
Markerar viktiga informationer och 
användningstips.

Avfallshantering
Förpackningsrester, förbrukade 
maskiner osv måste hanteras enligt 
gällande avfallsföreskrifter.

Elektriska apparater 
får ej kastas i hus-
hållssoporna!

Av miljöskyddsskäl ber vi dig att 
beakta gällande avfallsföreskrifter 
vid skrotning av maskinen.

Manöverorgan 
och indikeringar

l_pK=pâ~Ççê=é™=ã~ëâáåÉåK
e®ê=ÄÉëâêáîë=ã~å∏îÉêçêÖ~åÉåë=
çÅÜ áåÇáâÉêáåÖ~êå~ë=ÑìåâíáçåÉêK=
ríÑ∏ê ®ååì=áåÖ~=ÑìåâíáçåÉê>
Bild 1
1 Start- och stoppknapp
2 Nätkontakt
3 Kabeldragavlastning
4 Fästkrok bak

5 Sugpåse
6 Blixtlås
7 Omkopplare Blås/Sug
8 Fästkrok fram
9 Transporthjul (tillval)
10 Blåsöppning
11 Insugningsöppning
12 Sug-/blåsrör
13 Axelrem
14 Fästknopp
15 Handtag

Monteringsanvisning

c~ê~
oáëâ=Ñ∏ê=éÉêëçåëâ~Ç~=ÖÉåçã=
ç~îëáâíäáÖ=ãçíçêëí~êíK
pâóÇÇ~=ÇáÖ=ãçí=ëâ~ÇçêK=
fåå~å=~ää~=™íÖ®êÇÉê=é™=ã~ëâáåÉåW
Ó pí®åÖ=~î=ãçíçêåK
Ó s®åí~=íáääë=~ää~=ê∏êäáÖ~=ÇÉä~ê=ëí™ê=ÜÉäí=
ëíáää~=çÅÜ=ãçíçêå=ëî~äå~íK

Ó aê~=ìí=å®íâçåí~âíÉå=ìê=ìíí~ÖÉíK

Avfallshantering
Förpackningsrester, förbrukade 
maskiner osv måste hanteras enligt 
gällande avfallsföreskrifter.

Sug-/blåsrörets montering 
och demontering
Montering
Bild 2a
1. Lossa och ta bort skruven 

på maskinen.
2. För in sug-/blåsröret (del a) 

i kåpöppningen till anslaget.
3. Dra åt skruven, men inte för hårt.
Bild 2b
1. Lossa skruven på sug-/blåsröret.
2. För in sug-/blåsröret (del b) i sug-

/blåsröret (del a) till anslaget.
3. Dra åt skruven, men inte för hårt.
Montera transporthjul (tillval) 
Bild 2c
1. Skruva ut skruven.
2. För in transporthjulet på sug-/

blåsröret till anslaget.
3. Dra åt skruven, men inte för hårt. 

Men så hårt att transporthjulet 
sitter fast på sug-/blåsröret!

Demontering
 Sker jämfört med monteringen 

i omvänd ordning.

Montering och de-
montering av sugpåsen
Montering
Bild 3
 Häng fast sugpåsen på den 

främre fästhaken (4).
 Skjut sugpåsadaptern (1) på 

kåpans stuts (2). 
Tryck in adaptern tills låsen (3) 
på båda sidorna snäpper fast.

 Häng fast sugpåsen på den bakre 
fästhaken (5).

Demontering
Bild 4
 Lossa sugpåsen på den bakre 

fästhaken.
 Tryck på låsen (1) på båda sidorna 

och dra av sugpåsen.
 Lossa sugpåsen på den främre 

fästhaken.

Montering och inställning 
av axelremmen
Bild 5
 Öppna fästhaken (1) och häng 

den i kåpans fästögla (2) och 
stäng den igen.

Bild 6
 Dra axelremmen över huvudet 

och inta arbetsläge.
Bild 7
 Anpassa axelremmen till kropps-

formen.

Drift

c~ê~
bäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê
Ó ^åî®åÇ=Éå=ëâóÇÇëÄêóí~êÉ=îáÇ=
å®íìíí~ÖÉí=ãÉÇ=ã~ñ=PM=ã^=
ìíä∏ëåáåÖëëíê∏ãëíóêâ~K

Ó sáÇ=ÇÉÑÉâí=~åëäìíåáåÖëâ~ÄÉä=
ìééëí™ê=êáëâ=Ñ∏ê=äáî=çÅÜ=äÉãK=
^îä®Öëå~=ÇáÖ=ä™åÖë~ãí=ãÉÇ=
ëã™ ëíÉÖ=Ñê™å=ã~ëâáåÉåK=
aê~=ìí=âçåí~âíÉå=ìê=ìíí~ÖÉíK

l_p
Ó pÉ=îáÇ=ãçíçêëí~êí=íáää=~íí=ã~ëâáåÉå=
áåíÉ=®ê=êáâí~Ç=ãçí=ã®ååáëâçêI=Çàìê=
ÉääÉê=ëéêáíí=~îÑ~ääK

Ó ^åî®åÇ=∏ÖçåJ=çÅÜ=Ü∏êëÉäëâóÇÇ=
ìåÇÉê=~êÄÉíÉíK
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Ó e™ää=ìåÇÉê=~êÄÉíÉí=Ñ~ëí=ã~ëâáåÉå=
ãÉÇ=Ä™Ç~=Ü®åÇÉêå~=E_áäÇ=NPFK

Ó k®ê=Çì=~åî®åÇÉê=ã~ëâáåÉå=ìééJ
ëí™ê=êáëâ=Ñ∏ê=~íí=Çì=ëåìÄÄä~ê=∏îÉê=
~åëäìíåáåÖëâ~ÄÉäå=çÅÜ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖK=
c∏ê=~ääíáÇ=â~ÄÉäå=ë™I=~íí=ÇÉå=~äÇêáÖ=
â~å=âçãã~=áå=á=Ö™åÖJ=çÅÜ=
~êÄÉíëçãê™ÇÉíK

Ó ^êÄÉí~=ÉåÇ~ëí=ãÉÇ=Ö™åÖÜ~ëíáÖÜÉíK
Ó ^åî®åÇ=ÉåÇ~ëí=ã~ëâáåÉå=å®ê=
â~ÄÉäÇê~Ö~îä~ëíåáåÖÉå=®ê=
ãçåíÉê~ÇK

Ó hçåíêçääÉê~=ã~ëâáåÉåë=íáääëí™åÇ=
çÅÜ ëìÖJLÄä™ëê∏êÉíë=çÅÜ=â™é~åë=
ãçåíÉêáåÖK

Ó aê~=~ääíáÇ=ìí=å®íJ=çÅÜ=ã~ëâáåJ
âçåí~âíÉå=îáÇ=~êÄÉíÉíë=ëäìí=ÉääÉê=
å®ê Çì=ä®ãå~ê=ã~ëâáåÉåK

Ó hçåíêçääÉê~=~íí=Ääáñíä™ëÉí=ESF=é™=
ëìÖé™ëÉå=ERF=®ê=ëí®åÖí=E_áäÇ=NFK

Ó bÑíÉê=~åî®åÇåáåÖW
Ó aê~=ìí=å®íâçåí~âíÉå=ìê=ìíí~ÖÉíK
Ó oÉåÖ∏ê=ã~ëâáåÉåK
Ó e~åíÉê~=~îÑ~ää=ÉåäáÖí=Ö®ää~åÇÉ=
~îÑ~ääëÑ∏êÉëâêáÑíÉêK

Starta motorn

oáëâ=Ñ∏ê=éÉêëçåëâ~Ç~
e™ää=Ü®åÇÉêI=Ñ∏ííÉê=çÅÜ=∏îêáÖ~=
âêçééëÇÉä~ê=é™=~îëí™åÇ=Ñê™å=
êçíÉê~åÇÉ=ÇÉä~êK
1. Fäst anslutningskabeln på 

kabeldragavlastningen (Bild 8).
2. Anslut anslutningskabeln först till 

maskinen och därefter till ett 
230V-uttag.

3. Ta på den till kroppstorleken 
förinställda axelremmen.

4. Ställ dig i arbetsläge (Bild 6).
5. Ställ in "blåsning" eller "sugning" 

(Bild 9).
6. Tryck på start-/stoppknappen 

(Bild 10).
Motorn är igång och du kan börja 
arbeta (Bild 11).

Stanna motorn
 Släpp start-/stoppknappen 

(Bild 10).
Motorn stannar inom kort tid.

Hålla fast maskinen
När du använder maskinen:
 Fäst axelremmen på maskinen.
 Dra axelremmen över huvudet.
 Ställ dig i arbetsläge (Bild 6). 

Omkoppling mellan 
sugning och blåsning

OBS 
Omkoppling mellan sugning och 
blåsning kan ske när motorn är 
igång. Vrid alltid omkopplaren till 
anslaget på motsvarande symbol. 
Ställ aldrig omkopplaren i ett 
mellanläge.
Bild 9
Blåsning
 Ställ omkopplaren på symbol .
Sugning
 Ställ omkopplaren på symbol .

Tömning av sugpåsen

c~ê~
pí®åÖ=~î=ãçíçêå=çÅÜ=î®åí~=íáääë=~ää~=
ê∏êäáÖ~=ÇÉä~ê=ëí™ê=ëíáää~=áåå~å=
ëìÖé™ëÉå=í~ë=~î=ÉääÉê=í∏ãëK=
aê~=ìí=å®íâçåí~âíÉå=ìê=ìíí~ÖÉíK

OBS
Vid överfyllning avtar sugeffekten 
avsevärt.
Tömning utan att ta av sugpåsen
 Öppna blixtlåset och hantera 

sugpåsens innehåll enligt gällande 
avfallsföreskrifter.

 Stäng blixtlåset igen.
Tömning genom att ta av 
sugpåsen
Bild 15
 Lossa sugpåsen på den bakre 

fästhaken (2).
 Tryck på låsen (1) på båda sidorna 

och dra av sugpåsen.
 Lossa sugpåsen på den främre 

fästhaken (3).
 Öppna blixtlåset och hantera 

sugpåsens innehåll enligt gällande 
avfallsföreskrifter.

 Vänd sugpåsen ut och in och 
skaka den ordentligt för att 
avlägsna damm och smuts.

 Återställ sugpåsen, stäng 
blixtlåset och montera sugpåsen 
igen.

Användningstips
Blåsning
För rengöing av svåråtkomliga 
områden:
– Rabatter, buskar, träd (Bild 12)
– Hushörn (Bild 13)
– Galler, staket osv (Bild 14).
 Håll maskinen enligt bild 12–14. 
 Håll sug-/blåsröret några 

centimeter över marken och för 
det med svepande rörelser från 
den ena sidan till den andra.

 Gå långsamt framåt.
 Håll den samlade smutshögen 

framför dig.

Sugning
 För rengöring av svåråtkomliga 

områden som rabatter, buskar, 
hushörn osv.

 Håll maskinen med svagt lutat 
sug-/blåsrör enligt bild 11 eller 
förflytta den på transporthjulet 
(tillval).

 För röret med svepande rörelser 
i sidled för att samla upp lätt 
material. Löv och tunna kvistar 
sugs upp och hackas. 
På så sätt har sugpåsen mer plats 
för material.

 Töm sugpåsen när den är full.

När arbetet är färdigt
 Stäng av motorn.
 Dra ut nätkontakten ur uttaget och 

maskinen.
 Låt motorn svalna (ca 30 min) 

innan den rengörs, sköts eller 
ställs in för förvaring.

Skötsel och rengöring

c~ê~
c∏ê=~íí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=ÉîÉåíìÉää~=ëâ~ÇçêI=
ã™ëíÉ=Ñ∏äà~åÇÉ=éìåâíÉê=ÄÉ~âí~ë=áåå~å=
™íÖ®êÇÉê=é™=ã~ëâáåÉå=é™Ä∏êà~ëW
Ó ëí®åÖ=~î=ãçíçêåK
Ó î®åí~=íáääë=~ää~=ê∏êäáÖ~=ÇÉä~ê=ëí™ê=ÜÉäí=
ëíáää~K

Ó Çê~=ìí=å®íâçåí~âíÉåK
Ó ä™í=ãçíçêå=ëî~äå~=EÅ~=PM=ãáåFK
i™í=ÉåÇ~ëí=Éå=Ñ~ÅâîÉêâëí~Ç=ìíÑ∏ê~=
êÉé~ê~íáçåÉêK

!



Svenska Bruksanvisning

46
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Rengöring av maskinen

l_p
e™ää=~ääíáÇ=ã~ëâáåÉå=çÅÜ=äìÑí∏ééJ
åáåÖ~êå~=êÉå~=çÅÜ=Ñêá~=Ñê™å=ëãìíëK
Använd en liten borste för att 
rengöra maskinens yttre. 
Använd inga aggressiva 
rengöringsmedel. 
Hushållsrengöringsmedel som 
innehåller aromatiska oljor som 
t.ex. tallolja eller citron liksom 
lösningsmedel som fotogen kan 
skada plastkåpan och handtag. 
Rengör sugpåsens hållare (2, bild 3) 
regelbundet.
Kåpan får endast torkas av med 
en fuktig lapp.

Rengöring av sugpåsen
 Använd skyddsglasögon och 

dammskyddsmask.
 Töm och skaka ur sugpåsen efter 

varje användning.
 Tvätta sugpåsen en gång 

i månaden (oftare vid behov):
– Töm sugpåsen grundligt.
– Vänd sugpåsen ut och in.
– Skaka ur sugpåsen.
– Tvätta sugpåsen med 

en tvållösning.
– Låt sugpåsen torka.

Förvarning
 Låt alltid motorn svalna innan 

maskinen ställs in för förvaring.
 Förvara maskinen i ett torrt och 

låst rum för att undvika obehörig 
användning eller skador. 
Förvaras oåtkomligt för barn.

Långtidsförvarning
Gå tillväga på följande sätt, om 
maskinen ska förvaras längre tid:
 Rengör maskinen noggrant och 

kontrollera den. Reparera eller byt 
defekta delar och dra åt lösa 
skruvar, muttrar och bultar. 
Nu kan maskinen förvaras.

 Förvara maskinen i ett torrt och 
låst rum för att undvika obehörig 
användning eller skador. 
Förvaras oåtkomligt för barn.

Transport

 Stanna motorn.
 Dra ut nätkontakten ur uttaget.
 Dra ut anslutningskabeln ur 

maskinens uttag nätkontakt.
 Låt maskinen svalna före 

transport.
 Säkra maskinen vid transport så, 

att den inte kan rutscha.

Garanti

I varje land gäller vår eller vår 
representants garanti. Inom ramen 
för garantin åtgärdar vi störningar 
gratis, såvida orsaken är material- 
eller tillverkningsfel. 
Kontakta säljaren eller närmaste 
representant vid garantifall.

Felsökning

För vidare frågor, kontakta närmaste representant.

Fel Orsak Åtgärd

Motor startar inte. Anslutningskabeln ej ansluten 
eller defekt.

Kontrollera kabeln, byt den vid behov eller låt 
en fackman reparera den.

Hushållssäkringen överbelastad. Koppla till säkringen, använd en anslutning 
med starkare säkring eller låt en fackman 
installera en sådan.

Start-/stoppknapp defekt. Låt reparera den i en fackverkstad.

Motorn stannar plötsligt. Kontakten sitter löst. Kontrollera kabeln och se till att den sitter 
i avlastningen och stick in kontakten igen.

Motorn har ingen verkan eller 
maskinen suger/blåser inte.

Sugpåsen är full. Töm sugpåsen.

Defekt sug-/blåsturbin. Låt en fackverkstad byta ut defekta delar.

Täppt sug-/blåsrör. Ta av och rengör sug-/blåsröret.

Starka vibrationer. Defekt sug-/blåsturbin eller andra 
defekta delar.

Stäng genast av maskinen.
Låt en fackverkstad byta ut defekta delar.




