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Important! It is essential that you read the instructions in this manual before assembling, maintaining and 
operating the product.

Attention! Il est essentiel que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant d’assembler, 
d’entretenir et d’utiliser le produit.

Achtung! Es ist wichtig, dass Sie vor Zusammenbau, Wartung und Benutzung des Produktes die Anweisungen 
in dieser Anleitung lesen.

¡Atención! Resulta fundamental que lea este manual de instrucciones antes de realizar el montaje, el 
mantenimiento y de utilizar este producto

Attenzione! E’ importante leggere le istruzioni contenute nel presente manuale prima di montare il prodotto, 
svolgere le operazioni di manutenzione sullo stesso e metterlo in funzione.

Let op! Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voor u het product 
monteert, onderhoudt en gebruikt.

Atenção! É fundamental que leia as instruções deste manual antes da montagem, manutenção e operação 
do aparelho.

OBS! Det er vigtigt, at man læser instrukserne i denne brugsanvisning, inden man samler, vedligeholder 
og betjener produktet.

Observera! Det är viktigt att du läser instruktionerna i manualen före montering, användning och underhåll av 
produkten.

Huomio! On tärkeää, että luet tämän käsikirjan ohjeet ennen tuotteen kokoamista, huoltoa ja käyttöä.
Advarsel! Det er viktig at du leser instruksjonene i denne manualen før sammensetning, vedlikehold og bruk 

av produktet

Uwaga!

uvedené v tomto návodu.
Figyelem!

operarea produsului.

Tähtis! Enne masina kokkupanekut, hooldamist ja kasutama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud 
juhised kindlasti läbi lugeda.

Upozorenje!

Pomembno!

Upzornenie!
návode.



68 | Magyar

Az akkumulátoros lombfúvó kialakítása során els dleges 
szempont volt a biztonság, a teljesítmény és a 
megbízhatóság.

RENDELTETÉSSZER  HASZNÁLAT

Az akkumulátoros lombfúvó csak kültéren, száraz és jól 
megvilágított körülmények között használható.

Ezt a terméket nem használhatják gyerekek és korlátozott 
 zikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkez  
személyek.

A termék könny  hulladék, például levelek, f  vagy más 
kerti hulladék elfújására szolgál.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

  FIGYELMEZTETÉS

Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést 
és útmutatást. A  gyelmeztetések és utasítások 
be nem tartása elektromos áramütést, tüzet és/
vagy súlyos sérülést eredményezhet. rizze meg 
ezeket a  gyelmeztetéseket és utasításokat a kés bbi 
tájékozódásra is.

A  gyelmeztetésekben a �szerszámgép� kifejezés 
az elektromos hálózatról (kábellel) m ködtetett vagy 
akkumulátorról (kábel nélkül) m ködtetett gépet jelenti.

MUNKATERÜLET

 A munkaterületet tartsa tisztán és jól megvilágítva. 
A rendetlen vagy sötét munkaterületek balesetekhez 
vezethetnek.

 Az elektromos szerszámgépeket ne m ködtesse 
robbanásveszélyes környezetben, mint például 
robbanásveszélyes folyadékok, gázok vagy porok 
jelenlétében. Az elektromos gépekben szikrák 
keletkeznek, amik begyújthatják a port vagy a g zöket.

 Az elektromos szerszámgép használatakor a 
gyerekeket és a kívülállókat tartsa távol. A figyelem 
elterel dése az irányítás elvesztését okozhatja.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG 

 A szerszámgép dugaszának illeszkednie kell 
az aljzathoz. Semmilyen módon ne módosítsa 
a dugaszt. A földelt elektromos gépekhez ne 
használjon adapter dugaszt. A nem módosított és 
illeszked  dugasz csökkenti az áramütés kockázatát. 

 Kerülje az érintkezést földelt felületekkel, mint 
például csövekkel, radiátorokkal és h t kkel. 
Megnöveli az áramütés kockázatát, ha a teste földeltté 
válik.

 Ne tegye ki a terméket es nek vagy nedves 
környezet hatásának. A szerszámgépekbe kerül  víz 
növeli az áramütés kockázatát.

 Ne rongálja meg a kábelt. A szerszámgép kábelét 
soha ne használja a szerszám hordozására, 
húzására vagy kihúzására. A kábelt h t l, olajtól, 
éles tárgyaktól vagy mozgó alkatrészekt l tartsa 
távol. A sérült vagy beakadt kábelek növelik az 
áramütés kockázatát.

 Szerszámgépnek a szabadban való m ködtetésekor 
kültéri használatra is megfelel  hosszabbító kábelt 
használjon. Kültéri használatra megfelel  hosszabbító 
kábel csökkenti az áramütés kockázatát.

 Ha a szerszámgép használata nedves környezetben 
elkerülhetetlen, használjon áram-véd kacsolót 
(RCD). Az RCD használata csökkenti az áramütés 
kockázatát.

SZEMÉLYI BIZTONSÁG

 Elektromos szerszámgép m ködtetésekor legyen 
mindig éber, figyeljen arra, amit csinál, és használja 
a józan eszét. Ne használja a szerszámgépet, 
ha fáradt vagy alkohol, gyógyszer illetve más 
tudatmódosító szerek hatása alatt áll. A gép 
használata közben már egyetlen figyelmetlen pillanat is 
súlyos személyi sérüléshez vezethet.

 Használjon személyi védelmi eszközöket. Mindig 
viseljen véd szemüveget. A védelmi felszerelések, 
mint például a pormaszk, a csúszásmentes biztonsági 
lábbelik, a véd sisak vagy a fülvéd  megfelel  
használata csökkenti a személyi sérüléseket.

 Kerülje el a véletlen bekapcsolást. A szerszám 
szállítása vagy felemelése, az áramellátás és/vagy 
akkumulátor csatlakoztatása el tt ellen rizze, hogy 
a kapcsoló kikapcsolt állásban van. Szerszámgépek 
szállítása a kapcsolón tartott ujjal vagy bekapcsolt 
szerszámgépek áram alá helyezése balesetekhez 
vezet.

 A szerszámgépr l bekapcsolás el tt távolítson el 
minden beállító kulcsot és csavarkulcsot. Egy a 
szerszámgép forgó alkatrészén maradt beállító kulcs 
vagy csavarkulcs személyi sérülést eredményezhet.

 Ne hajoljon ki túlságosan. Mindig tartson megfelel  
testtartást és egyensúlyt. Ez a szerszámgép jobb 
irányítását teszi lehet vé váratlan szituációkban.

 Viseljen megfelel  ruházatot. Ne vegyen fel laza 
ruhát vagy ékszereket. A haját, a ruháit és a 
keszty jét tartsa távol a forgó alkatrészekt l. A laza 
ruházat, ékszerek vagy a hosszú haj beakadhatnak a 
mozgó alkatrészekbe.

 Ha a gép el van látva porkivezet  vagy -gy jt  
berendezésekhez való csatlakozási lehet séggel, 
akkor ügyeljen rá, hogy ezeket csatlakoztassák 
és megfelel en használják. A porfogó használata 
csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.

A SZERSZÁMGÉP HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁ-
SA

 Ne er ltesse a terméket. A feladathoz a megfelel  
szerszámgépet használja. A megfelel  szerszámgép 
jobb teljesítménnyel és sokkal biztonságosabban fog 
dolgozni olyan körülmények között, amilyenekre azt 
tervezték. 

 Ne használja a szerszámgépet, ha a kapcsoló nem 
kapcsol be és ki. Bármilyen szerszámgép veszélyes, 
amit a kapcsolóval nem lehet irányítani, ezért azt meg 
kell javítani.

 Bármilyen beállítás, tartozékcsere elvégzése 
vagy a szerszámgép tárolása el tt húzza ki a 
szerszámgépet a hálózatból és/vagy vegye ki az 
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akkumulátort a szerszámgépb l. Az ilyen megel z  
biztonsági óvintézkedések csökkentik a szerszámgép 
véletlen bekapcsolódásának kockázatát.

 A használaton kívüli gépet gyerekek számára 
nem elérhet  helyen tárolja, és ne hagyja, 
hogy a szerszámgépet vagy a kézikönyvet nem 
ismer  személyek használják a szerszámgépet. 
Gyakorlatlan felhasználók kezében a szerszámgépek 
veszélyesek.

 Tartsa megfelel  állapotban a szerszámgépeket. 
Ellen rizze a mozgó alkatrészek akadását vagy 
helytelen beállítását, az alkatrészek törését 
és minden más körülményt, ami hatással 
lehet a szerszámgép m ködésére. Ha sérült, a 
szerszámgépet használat el tt meg kell javítani. 
Sok balesetet a rosszul karbantartott szerszámgépek 
okoznak.

 A vágószerszámok legyenek élesek és tiszták. 
A megfelel en karbantartott, éles vágóél  
vágószerszámok kevésbé akadnak be és könnyebben 
irányíthatók.

 A szerszámgépet, a tartozékokat és a biteket stb. 
ezen utasításban leírtaknak megfelel en használja, 
figyelembe véve a munkakörülményeket és az 
elvégzend  feladatot. A szerszámgép rendeltetést l 
eltér  m veletekre való használata veszélyes 
helyzeteket eredményezhet.

AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMGÉP HASZNÁLATA ÉS 
KARBANTARTÁSA

 Csak a gyártó által megadott tölt vel töltse az 
akkumulátorokat. Egy adott akkumulátortípushoz való 
tölt  egy másik típusú akkumulátorral való használata 
t zveszélyes lehet.

 A szerszámokat csak a hozzájuk való 
akkumulátorokkal üzemeltesse. Más akkumulátorok 
használata t zveszélyes lehet, és sérüléseket okozhat.

 Az akkumulátort használaton kívül tartsa távol más 
fém tárgyaktól, úgymint gemkapcsoktól, érmékt l, 
kulcsoktól, szögekt l, csavaroktól vagy más 
kisméret  fém tárgyaktól, amelyek rövidre zárhatják 
a két érintkez t. Az akkumulátor érintkez inek rövidre 
zárása tüzet vagy égéseket okozhat.

 Nem megfelel  körülmények esetén folyadék 
távozhat az akkumulátorból, kerülje az azzal való 
érintkezést. Ha mégis érintkezik vele, öblítse le 
vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon 
orvoshoz. Az akkumulátorból kifolyt folyadék irritációt 
vagy égéseket okozhat.

KARBANTARTÁS

 A szerszámgépet csak szakképzett 
szervizszakemberrel szervizeltesse, csak azonos 
cserealkatrészeket használva. Ez biztosítja, hogy 
a szerszámgép használata továbbra is biztonságos 
legyen.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK AZ AKKUMULÁTO-
ROS LOMBFÚVÓHOZ

 Egyes régiókban  olyan el írások érvényesek, amelyek 
korlátozzák a termék bizonyos m veletekre való 
használatát. További információért forduljon a helyi 

önkormányzathoz

 Ne hagyja, hogy gyerekek, csökkent fizikai, érzékelési 
vagy értelmi képességgel rendelkez  személyek, 
vagy akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk 
ehhez, vagy az utasításokat nem ismer  személyek 
m ködtessék, tisztítsák vagy karbantartsák a terméket. 
A helyi el írások korlátozhatják a kezel  életkorát. 

 Jegyezze meg, hogy a kezel  vagy a felhasználó 
felel s a más embereknek vagy tulajdonuknak okozott 
veszélyekért vagy balesetekért. 

 A nézel d ket, gyerekeket és a háziállatokat tartsa 15 
m távolságban a munkaterülett l. Állítsa le a terméket, 
ha bárki belép a területre.

 A termék m ködtetése közben mindig megfelel  
lábbelit és hosszú nadrágot viseljen. Ne használja a 
gépet mezítláb vagy nyitott szandálban. Kerülje a b  
ruha viseletét, vagy amelyb l zsinórok vagy madzagok 
lógnak ki; beakadhatnak a mozgó részekbe.

 Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket, amelyek 
bekerülhetnek a légbemeneti nyílásba.  

 Ha hosszú a haja, azt a vállvonal felett rögzítse, nehogy 
beakadjon valamilyen mozgó alkatrészbe.  

 A termék használata közben mindig viseljen teljes 
fülvéd t. A termék nagyon hangos, és maradandó 
halláskárosodást eredményezhet, ha a kitettség 
korlátozására, a zaj csökkentésére és a fülvéd  
használatára vonatkozó el írások nincsenek szigorúan 
betartva.

 A termék használata közben mindig viseljen teljes 
szemvéd t. A gyártó kifejezetten javasolja a teljes 
arcmaszk vagy teljesen zárt véd szemüveg használatát. 
A normál szemüveg vagy a napszemüvegek nem 
nyújtanak megfelel  védelmet. Az er teljes légáramlás 
bármikor nagy sebességgel röpíthet el tárgyakat, 
amelyek a kemény felületekr l visszapattanhatnak a 
kezel  felé.

 Minden használat el tt ellen rizze, hogy az összes 
kezel szerv és biztonsági eszköz megfelel en 
m ködik. Ne használja a gépet, ha a f kapcsoló nem 
állítja le a motort.

 Sérüléseket keresve minden használat el tt vizsgálja 
át a burkolatot. Ellen rizze, hogy a véd burkolatok és 
a fogantyúk a helyükön vannak, megfelel en rögzítve. 

 Soha ne m ködtesse a terméket hibás véd burkolatokkal 
vagy véd lemezekkel, illetve biztonsági berendezések, 
például felhelyezett hulladékgy jt  nélkül. 

 A h t leveg  bemeneteit tartsa lerakódástól mentesen.

 Szétfújás el tt gereblyével és sepr vel lazítsa fel az 
avart.

 A használat el tt tisztítsa meg a munkaterületet. 
Távolítson el minden tárgyat, úgymint köveket, törött 
üvegeket, szegeket, drótdarabokat és szálakat, 
amelyeket a nagysebesség  leveg  jelent s távolságra 
fújhat el vagy beakadhatnak a ventilátorba. 

ÁLTALÁNOS M KÖDÉS

 Csak a nappali órákban használja a gépet � ne korán 
reggel vagy kés  este, amikor megzavarhatja mások 
nyugalmát.
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 Soha ne m ködtesse a terméket robbanásveszélyes 
környezetben.

 Kerülje a termék használatát rossz id járási feltételek 
mellett, különösen villámlás esetén.

 Ne használja a terméket rossz fényviszonyok között. 
A kezel nek tiszta rálátással kell rendelkeznie a 
munkaterületre, hogy azonosíthassa a potenciális 
veszélyeket.

 Fülvéd  viseletekor csak korlátozottan hallja a 
figyelmeztetéseket (riasztást vagy kiáltást). A 
kezel nek jobban oda kell figyelnie arra, hogy mi folyik 
a munkaterületen.

 Legyen nyugodt, mindig koncentráljon a feladatra.

 Hasonló gépek egymás közelében történ  használata 
növeli a halláskárosodás veszélyét, valamint annak 
veszélyét, hogy más személyek lépnek be az Ön 
munkaterületére.

 Stabilan álljon és vegyen fel megfelel  egyensúlyt. 
Ne hajoljon ki túlságosan. A túlzott kihajlás 
egyensúlyvesztést eredményezhet. 

 Mindig biztosan támaszkodjon meg a lejt kön. 
Gyalogoljon, ne fusson.

A testrészeit tartsa távol a mozgó alkatrészekt l. 

 Soha ne m ködtesse a gépet megfelel en felszerelt 
tartozékok nélkül.

 Semmilyen módon ne módosítsa a gépet vagy 
használjon a gyártó által nem ajánlott alkatrészeket és 
tartozékokat.

  FIGYELMEZTETÉS

Ha a gép leesett, er s ütést kapott vagy rendellenesen 
kezd vibrálni, azonnal állítsa le a gépet, és vizsgálja 
át sérülések tekintetében vagy azonosítsa a vibráció 
okát. Minden sérülést hivatalos szervizközpontban kell 
megjavíttatni vagy kicseréltetni.

A forgó alkatrészekkel való érintkezés okozta sérülések 
veszélyének csökkentése érdekében mindig állítsa le 
a gépet, vegye ki az akkumulátort, és ellen rizze, hogy 
minden mozgó rész megállt:

 tisztítás vagy eltöm dés megszüntetése el tt

 a termék felügyelet nélkül hagyása esetén

 miel tt felszerelné vagy eltávolítaná a tartozékokat

 ellen rzés, karbantartás vagy a gépen végzett 
bármilyen m velet megkezdése el tt

 ha a gép szokatlanul kezd rezegni (ellen rizze 
azonnal)

FÚVÓGÉP BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

 Poros körülmények között viseljen arcmaszkot, hogy 
csökkentse a por beszívásából ered  sérülések 
veszélyét.

 Poros körülmények között enyhén nedvesítse be a 
felületet.

 Ne irányítsa a fúvógépet közvetlenül emberekre vagy 
háziállatokra.

 Soha ne tegyen semmilyen tárgyat a fúvócsövek 
belsejébe.

 Ne m ködtesse a gépet nyitott ablak közelében.

 Használja a teljes fúvógépcs -hosszabbítót, hogy a 
légáram csak közvetlenül a talaj felett jusson ki a cs b l 
és hatékonyan végezze a dolgát.

 Ne tegye a fúvógépet laza hulladék tetejére vagy mellé. 
A hulladék bekerülhet a légbeöml  nyílásaiba, ami a 
berendezés súlyos károsodását eredményezheti.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

 Szállítás vagy tárolás el tt állítsa le a terméket, vegye ki 
az akkumulátort, és hagyja leh lni a gépet.

 Minden idegen anyagtól tisztítsa meg a terméket. 
H vös, száraz és jól szell ztetett, gyerekekt l elzárt 
helyiségben tárolja. Ne tárolja olyan oxidálószerek 
közelében, mint pl. kerti munkáknál használatos 
vegyszerek vagy jégmentesít  sók. Ne tárolja a 
szabadban.

 Szállításkor rögzítse a terméket elmozdulás és 
leesés ellen, hogy elkerülje a sérüléseket és a termék 
sérülését.

LÍTIUM AKKUMULÁTOROK SZÁLLÍTÁSA

Az akkumulátorokat a helyi és nemzeti el írásokkal és 
szabályokkal összhangban szállítsa.

Az akkumulátorok küls  fél általi szállításakor kövesse 
a csomagolásra és a címkézésre vonatkozó speciális 
el írásokat. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorok 
ne érhessenek más akkumulátorokhoz vagy vezet  
anyagokhoz szállítás közben; ehhez a szabadon maradt 
csatlakozókat védje szigetel  fedéllel vagy szalaggal. Ne 
szállítson repedt vagy szivárgó akkumulátorokat. További 
információért vegye fel a kapcsolatot a továbbítást végz  
céggel.

KARBANTARTÁS

  FIGYELMEZTETÉS

Csak a gyártó eredeti cserealkatrészeit, tartozékait és 
szerelékeit használja. Ennek  gyelmen kívül hagyása 
gyenge motorteljesítményt, esetleges sérülést és a 
jótállás elvesztését okozhatja.

  FIGYELMEZTETÉS

szervizelés különös  gyelmet és hozzáértést igényel, és 
csak szakképzett szerel  végezheti el. A szervizeléshez 
vigye el a terméket egy hivatalos szervizközpontba. 
Szervizeléskor csak azonos cserealkatrészeket 
használjon.

 A forgó alkatrészekkel való érintkezés okozta sérülések 
veszélyének csökkentése érdekében mindig állítsa le a 
gépet, vegye ki az akkumulátort, és ellen rizze, hogy 
minden mozgó rész megállt:

 tisztítás vagy eltöm dés megszüntetése el tt

 a termék felügyelet nélkül hagyása esetén
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 miel tt felszerelné vagy eltávolítaná a tartozékokat

 ellen rzés, karbantartás vagy a gépen végzett 
bármilyen m velet megkezdése el tt

 ha a gép szokatlanul kezd rezegni (ellen rizze 
azonnal)

 Ne végezzen a jelen kézikönyvben nem megtalálható 
beállításokat és javításokat. Az egyéb javításokhoz 
vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel.

 Minden egyes használat után egy puha, száraz ruhával 
tisztítsa meg a terméket.

 Gyakori id közönként ellen rizze a csavaranyák, 
csavarok és fejescsavarok megfelel  meghúzását, 
hogy a termék biztonságos üzemi állapotban legyen. 
A sérült alkatrészeket egy hivatalos szervizközpontban 
kell megjavíttatni vagy kicseréltetni.

 A sérült vagy olvashatatlan címkék cseréjéhez vigye 
vissza a terméket egy hivatalos szervizközpontba.

FENNMARADÓ KOCKÁZAT

Még a termék rendeltetésszer  használata esetén sem 
lehet teljesen kiküszöbölni minden kockázati tényez t. A 
gép használata során a következ  veszélyek merülhetnek 
fel, és a kezel nek különösen oda kell  gyelnie az alábbiak 
elkerülésére:

 A vibráció sérüléseket okozhat. Mindig a feladathoz 
megfelel  szerszámot válassza, használja a kijelölt 
fogantyúkat és a feladat elvégzéséhez szükséges 
lehet  legalacsonyabb fordulatszámon üzemeltesse a 
berendezést.

 A zajnak való kitettség halláskárosodást okoz. Viseljen 
hallásvéd t és korlátozza a zajnak való kitettséget.

 A fúvócs b l kiáramló leveg vel kirepül  tárgyak 
sérülést okozhatnak. Mindig viseljen szemvéd t.

KOCKÁZATCSÖKKENTÉS

Arról számoltak be, hogy a kéziszerszámok használata 
során fellép  vibráció bizonyos személyeknél 
hozzájárulhat az úgynevezett Raynaud-szindróma 
(Raynaud�s Syndrome) nev  állapot kialakulásához. 
A tünetei lehetnek: az ujjak zsibbadása, elfehéredése, 
szúrások érzése, amelyek hidegnek kitéve gyakran 
feler södnek. Az örökl d  tényez k, a hidegnek kitettség 
és verejtékezés, a diéta, a dohányzás és munka közben 
alkalmazott fogások valószín leg mind hozzájárulhatnak 
ezen tünetek megjelenéséhez. A vibráció hatásainak 
csökkentése érdekében a kezel nek be kell tartani az 
alábbi óvintézkedéseket:

 Hideg id ben tartsa melegen a testét. A gép 
használatakor viseljen keszty t a kéz és a csukló 
melegen tartásához. 

 Bizonyos id tartamú használat után mindig végezzen 
gyakorlatokat a vérkeringés javításához.

 Gyakran tartson munkaszünetet. Korlátozza a napi 
munkaid t. 

 Ha ezen állapot bármelyik tünetét tapasztalja, azonnal 
hagyja abba a munkát, és tájékoztassa az orvosát a 
tünetekr l.

  FIGYELMEZTETÉS

Injuries may be caused, or aggravated, by prolonged 
use of a tool. Ha a gépet hosszú id n át kell használnia, 
tartson gyakran szünetet.

ISMERJE MEG A TERMÉKET
Lásd 117. oldal.

1. Fogantyú
2. BE/KI kapcsoló gomb
3. Cs -retesz
4. Fúvógép csöve
5. Fúvóka fül
6. Nagyfordulatú fúvófej
7. Akkumulátor
8. Akkumulátor reteszel  gomb
9. Akkumulátortölt

SZIMBÓLUMOK A TERMÉKEN

Biztonsági  gyelmeztetés

A termék használata el tt olvassa el 
és értse meg a kezelési útmutatóban 
leírtakat, és tartsa be az összes 
 gyelmeztet  és biztonsági utasítást.

Figyeljen a kivetett vagy repül  
tárgyakra. Az összes nézel d , 
különösen a gyerekek és a 
háziállatok, legyenek legalább 15 
m-es távolságra a használati területt l.

Forgó ventillátorok. A termék 
m ködése közben a kezeit és a lábát 
tartsa távol a nyílásoktól.

A terméken végzett bármilyen munkálat 
el tt vegye ki az akkumulátort

Viseljen fülvéd t

Viseljen véd szemüveget

Ne tegye ki es nek, és ne használja 
nedves környezetben.

Ez a szerszám minden, a vásárlás 
európai uniós országában hatályos 
szabványnak megfelel.

Eurázsiai megfelel ségi jelzés

Ukrajnai megfelel ségi nyilatkozat
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Garantált hangteljesítményszint: 94 dB.

A kiselejtezett elektromos termékeket 
nem szabad a háztartási hulladékkal 
együtt kidobni. Ezeket újra kell 
hasznosítani, ha van rá lehet ség. 
Az újrahasznosítással kapcsolatban 
érdekl djön a helyi önkormányzatnál 
vagy a termék forgalmazójánál.

A KÉZIKÖNYVBEN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK

Megjegyzés

Figyelem

A következ  jelöl szavak és jelentések arra szolgálnak, 
hogy megmagyarázzák a termékkel kapcsolatos 
veszélyességi szinteket.

 VESZÉLY
Egy bekövetkez  veszélyes helyzetet jelez, ami, ha nem 
el zik meg, halált vagy komoly sérülést eredményez.

 FIGYELMEZTETÉS
Egy potenciálisan bekövetkez  veszélyes helyzetet 
jelez, amit, ha nem el znek meg, halált vagy komoly 
sérülést eredményezhet.

 FIGYELEMFELHÍVÁS
Egy potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, ami, 
ha nem el zik meg, kisebb vagy mérsékelt sérülést 
eredményezhet.

FIGYELEMFELHÍVÁS
Biztonsági figyelmeztet  szimbólum nélkül

Egy olyan helyzetet jelez, ami anyagi kárt 
eredményezhet.


