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Norādījumi uz firmas 
plāksnītes
Ierakstiet visus Jūsu ierīces firmas 
plāksnītes datus zemāk norādītajā 
laukumā. Firmas plāksnīte atrodas 
motora tuvumā. Šie dati ir ïoti 
svarīgi vēlākai identifikācijai, 
pasūtot rezerves daïas, kā arī 
griežoties servisa dienestā.

Šos un citus norādījumus par ierīci 
Jūs atradīsiet atsevišíā CE 
Atbilstības deklarācijā, kas ir šīs 
lietošanas pamācības sastāvdaïa.

Attēli

Atveriet attēlu lapas lietošanas 
pamācības sākumā.
Grafiskie attēlojumi var nedaudz 
atšíirties no iegādātās ierīces.

Jūsu drošībai

Ierīces pareiza 
izmantošana
Šī ierīce paredzēta izmantošanai 
tikai kā lapu sūcējs/lapu pūtējs
– piemāju un atpūtas dārzos, 

atbilstoši šajā lietošanas 
pamācībā sniegtajiem 
aprakstiem,

– lietošanas pamācībā sniegto 
aprakstu un drošības tehnikas 
noteikumiem.

Jebkura ārpus šiem noteikumiem 
izejoša izmantošana ir 
noteikumiem neatbilstoša. 
Noteikumiem neatbilstošas 
izmantošanas gadījumā garantijas 
prasības tiek dzēstas un no ražotāja 
puses tiek noraidīta jebkura 
atbildība. Izmantotājs ir atbildīgs 
par visiem izraisītajiem 
zaudējumiem trešajām personām 
un to mantai.
Izmantojiet ierīci tikai pēc ražotāja 
dotajiem norādījumiem un 
piegādātajā tehniskajā stāvoklī.
Ja ierīce tiek pašrocīgi pārveidota, 
tad par no tā izrietošajiem 
zaudējumiem ražotāja garantija 
netiek sniegta.

Pirms darbināšanas 
izlasiet visus norādījumus
 Izlasiet uzmanīgi šos 

norādījumus. Iepazīstieties ar 
ierīces vadību un rīkošanos.

 Nekad neatïaujiet bērniem vai 
citām personām, kuras nav 
iepazinušās ar šo lietošanas 
pamācību, izmantot ierīci.

 Neizmantojiet šo ierīci 
noguruma vai slimības 
gadījumā, kā arī lietojot 
alkoholu, narkotikas vai 
medikamentus.

 Bērni un jaunieši, kuri nav 
sasnieguši 16 gadu vecumu, 
nedrīkst izmantot šo ierīci.

 Šī ierīce nav paredzēta izmanto-
šanai personām (tai skaitā arī 
bērniem) ar ierobežotām 
fiziskām, sensoriskām vai 
psihiskām īpašībām vai 
nepietiekamu pieredzi un/vai 
zināšanām, tas pieïaujams 
vienīgi tai gadījumā, ja tie 
atrodas par viòu drošību 
atbildīgas personas uzraudzībā 
vai ir saòēmuši no šīs personas 
norādījumus par ierīces 
izmantošanu.

 Bērniem ir nepieciešama 
uzraudzība, lai pārliecinātos, ka 
viòi šo ierīci neizmanto rotaïām.

 Kontrolējiet ierīci pirms tās 
izmantošanas. 
Nomainiet bojātās detaïas. 
Pārliecinieties, vai ir pievienoti 
un piestiprināti visi savienojuma 
elementi. 

Neievērojot šos norādījumus, 
var tikt izraisītas šīs ierīces 
izmantotāja un tuvumā esošo 
personu traumas, kā arī ierīce 
var sabojāties.

 Ievērojiet, ka vienmēr pastāv 
galvas, roku un kāju traumu 
bīstamība.

 Nodrošiniet, lai bērni, personas 
un dzīvnieki neatrastos zonā, 
kurā Jūs gribat strādāt. 
Ievērojiet, lai bērni, citas 
personas un dzīvnieki atrastos 
vismaz 15 m attālumā; vienmēr 
pastāv bīstamība, ka tuvumā 
esošās personas varētu skart 
atsistie objekti. 
Tuvumā esošajām personām 
jānēsā acu aizsargs. Ja kāds 
Jums tuvojas, nekavējoties 
izslēdziet motoru .

Ekspluatācijas laikā
 Strādājot zem klajas debess, 

izmantojiet lietošanai atïautu un 
attiecīgi apzīmētu pieslēguma 
kabeli, piem., H07RN – 
F 3 x 1,5 mm2 (maks. 25 m).

 Pieslēguma kabeïu savienojuma 
vietai jābūt nokrišòizturīgai, no 
gumijas vai pārvilktai ar gumiju.

 Pirms katras ekspluatācijas 
pārbaudiet, vai pieslēguma 
kabelis nav bojāts, trausls vai 
satinies.

 Pirms katras izmantošanas 
pārbaudiet ierīces kabeïa un 
tīkla kontaktdakšas bojājumus. 
Bojātu kabeli nekavējoties 
nomainiet specializētajā 
darbnīcā.
Šim nolūkam izslēdziet ierīci un 
izvelciet tīkla kontaktdakšu. 
Izmantojiet tikai tādus kabeïus, 
kuru stāvoklis ir nevainojams.

 Nedrīkst palaist ierīci un ïaut tai 
darboties, ja Jūs atrodaties 
slēgtā telpā vai ēkā. Izmantojiet 
ierīci tikai zem klajas debess.

 Izmantojot ierīci, nēsājiet 
aizsargbrilles un dzirdes 
aizsargu. Strādājot putekïainā 
vidē, nēsājiet sejas un putekïu 
masku. Iesakām nēsāt kreklu ar 
garām piedurknēm.

 Nēsājiet biezas, garas bikses, 
zābakus un cimdus.
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 Ievērojiet, lai mati, apìērbs un 
cimdi neatrastos kustīgo detaïu 
tuvumā. Vaïīgs apìērbs, 
rotaslietas vai gari mati var 
aizíerties kustīgajās detaïās. 
Ja nepieciešams, nēsājiet matu 
tīkliòu.

 Izmantojiet šo ierīci tikai tai 
paredzētajam nolūkam.

 Neliecieties pārāk uz priekšu. 
Saglabājiet vienmēr stingru 
stāju un līdzsvaru.

 Izmantojiet šo ierīci tikai pilnīgi 
samontētā stāvoklī. Izmantojiet 
šo ierīci tikai ar piemontētu 
uzsūcējcauruli/pūtējcauruli un 
uzsūcējmaisu. Pārbaudiet, vai 
uzsūcējmaiss ir noslēgts.

 Nekad nenesiet ierīci, turot to 
aiz kabeïa.

 Ierīces pieslēguma vadu turiet 
vienmēr aiz ierīces.

 Izpildot visus kopšanas un 
apkopes darbus, kā arī 
iebūvējot un izbūvējot 
pūtējcauruli/uzsūcējcauruli un 
uzsūcējmaisu, izslēdziet motoru 
un izvelciet tīkla kontaktdakšu 
no kontaktligzdas.

 Izmantojiet ierīci tikai dienas 
gaismā vai arī labā mākslīgajā 
apgaismojumā.

 Izvairieties no ierīces nejaušas 
palaišanas. Ieslēdzot ierīci, esiet 
gatavi ierīces apkalpei. Ierīci 
palaižot, strādājošajai personai 
un ierīcei jāatrodas stabilā 
pozīcijā. Ievērojiet norādījumus 
par motora palaišanu un 
apstādināšanu.

 Nekavējoties izslēdziet motoru, 
ja notiek saskaršanās ar kādu 
svešíermeni vai Jūs aiz tā 
aizíeraties un pārbaudiet, 
vai ir radušies bojājumi. 
Pirms pārbaudes izvelciet tīkla 
kontaktdakšu no kontaktligzdas.

 Nekad neizmantojiet ierīci ar 
vaïīgām vai bojātām detaïām.

 Motoram darbojoties, nekad 
nenovietojiet ierīci uz putekïaina 
vai netīra laukuma. 
Var tikt iesūkti netīrumi, zāle, 
lapas un taml., kas var izraisīt 
traumas vai ierīces bojājumus.

 Neparastu vibrāciju gadījumā 
nekavējoties izslēdziet motoru 
un izvelciet tīkla kontaktdakšu 
no kontaktligzdas. 
Pārbaudiet ierīces bojājumus. 
Bojājumu gadījumā nododiet 
ierīci specializētajā darbnīcā.

 Izslēdziet motoru un izvelciet 
tīkla kontaktdakšu no 
kontaktligzdas pirms 
bloíējumu/aizsērējumu 
novēršanas, uzsūcējmaisa 
iztukšošanas vai pirms ierīces 
darbiem, kā piem., pārbaudes, 
tīrīšanas, transportēšanas, 
nostādīšanas.

 Ievērojiet, lai rokas, seja un 
kājas neatrastos jebkuru 
rotējošo detaïu tuvumā. 
Rotācijas laikā neaizskariet 
rotoru un arī nemēìiniet to 
apturēt.

 Nekad neizmantojiet šo ierīci 
íīmisku produktu, mēslojuma 
vai citu vielu izplatīšanā, kuras 
satur indīgas vielas.

 Neko nelieciet ar rokām 
uzsūcējcaurumā.

 Neizmantojiet ierīci 
nelabvēlīgos laika apstākïos, 
piem., lietus vai negaisa laikā.

 Izvairieties no atklātas uguns, 
dzirksteïošanas un nesmēíējiet.

Pūtēja funkcijas izmantošana
 Nekad nenovirziet ierīci uz 

personām, mājdzīvniekiem 
vai logiem. Realizējiet pūšanu 
vienmēr tādā virzienā, kurā 
neatrodas personas vai 
dzīvnieki, vai arī nav jūtīgu, 
cietu virsmu (piem., logu, 
mūru, automašīnu).

Sūcēja funkcijas izmantošana
 Šī ierīce kalpo sausa materiāla, 

kā piem., lapu, zāles, tievu zaru 
un papīra strēmeïu savākšanai. 
Nemēìiniet uzsūkt mitrus 
objektus vai ūdeni, jo tas var 
izraisīt ierīces bojājumus. 

 Neuzsūciet ar ierīci metālu, 
stikla lauskas utt., jo tas var 
izraisīt nopietnus rotora 
bojājumus.

 Neuzsūciet karstus 
priekšmetus, kā piem., pelnus, 
ogïu gabalus, cigaretes utt.. 
Tas var izraisīt uzsūcējmaisa 
aizdegšanos.

Citi drošības tehnikas 
norādījumi
 Pirms darba sākuma attīriet 

darba zonu no svešíermeòiem, 
kuri varētu sabojāt ierīci vai, tos 
nopūšot/atmetot atpakaï, tie 
varētu izraisīt traumas vai 
bojājumus.

 Pirms ierīces novākšanas vai 
transportēšanas ïaujiet 
motoram atdzist. 

 Sargājiet ierīci transportēšanas 
laikā.

 Uzglabājiet ierīci sausā, 
aizslēgtā telpā, lai novērstu 
ierīces bojājumus un tās 
izmantošanu nepiederošām 
personām. Uzglabājiet ierīci 
bērniem nepieejamās vietās.

 Nekad neaplejiet un 
neapsmidziniet ierīci ar ūdeni 
vai citiem šíidrumiem. 
Uzglabājot nodrošiniet, lai ierīce 
būtu sausa, tīra un bez putekïiem. 
Veiciet tā tīrīšanu pēc katras 
izmantošanas, ievērojot tīrīšanas 
un uzglabāšanas norādījumus.

 Nekad neizmantojiet detaïas, 
aprīkojumu vai uzliktòus, kuri 
nav paredzēti šai ierīcei. 
To neievērojot, var tikt izraisītas 
ierīces izmantotāja nopietnas 
traumas un ierīces bojājumi. 
Bez tam var tikt dzēstas Jūsu 
garantijas prasības.

 Tādēï izmantojiet tikai oriìinālās 
rezerves daïas un 
oriìinālaprīkojumu, vai arī 
ražotāja atïautās rezerves daïas 
vai aprīkojuma detaïas.

 Nekad nedarbiniet ierīci ar 
bojātu darba slēdzi.

 Veiciet visus remontdarbus tikai 
specializētajā darbnīcā.

 Saglabājiet šo pamācību. 
Lasiet to bieži un izmantojiet to, 
dodot norādījumus citiem 
ierīces izmantotājiem. 
Nododot šo ierīci citu personu 
rīcībā, izsniedziet arī šo 
pamācību.
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Darbināšanas laiks
Attiecībā uz darbināšanas laiku 
ievērojiet nacionālos/vietējos 
noteikumus (ja nepieciešams, 
griezieties iestādē, kura nodarbojas 
ar šo jautājumu kārtošanu).

Uz ierīces attēlotie simboli
Šajā lietošanas pamācībā tiek 
aprakstīti drošības un starptautiskie 
simboli un piktogrammas, kuras var 
būt attēlotas uz šīs ierīces. Izlasiet 
lietotāja rokasgrāmatu, lai iepazītos 
ar visiem drošības, montāžas, 
darbināšanas un remonta 
norādījumiem.

Uzmanību! 
Pirms ekspluatācijas 
izlasiet lietošanas 
pamācību!

Bīstamības zonā 
nedrīkst atrasties 
nepiederošas 
personas!

Pirms visiem 
darbiem, kā piem., 
nostādīšanas, 
tīrīšanas, pārbaudes 
utt., izslēdziet ierīci 
un izvelciet tīkla 
kontaktdakšu!
Traumu bīstamība no 
rotējošam detaïām!
Ievērojiet, lai rokas 
un kājas neatrastos 
rotējošo detaïu 
tuvumā. 

Nēsājiet acu un 
dzirdes aizsargu.

Neizmantojiet ierīci 
lietus laikā.

Uzsūkšanas darba 
režīms

Pūšanas darba režīms

Ievērojiet, lai šie simboli uz Jūsu 
ierīces būtu vienmēr labi salasāmi.

Šīs pamācības simboli
Šajā pamācībā tiek izmantoti 
sekojoši simboli:

Bīstami
Jums tiek norādīta bīstamība, kura 
ir saistīta ar aprakstīto darbību un 
kuras laikā pastāv bīstamība 
personām.

Uzmanību
Jums tiek norādīta bīstamība, kura 
ir saistīta ar aprakstīto darbību un 
kura var izraisīt materiālos 
zaudējumus.

Norādījums 
Apzīmē svarīgu informāciju un 
izmantošanas padomus.

Norādījums par 
likvidēšanu
Iepakojuma pārpalikumus, vecas 
ierīces utt. jālikvidē atbilstoši 
vietējiem noteikumiem.

Nolietotas elektro-
ierīces ir vērtīgas 
izejvielas un šī 
iemesla dēï tās 
nedrīkst izmest 
atkritumos!

Tādēï mēs Jūs lūdzam kopā ar 
mums aktīvi iesaistīties resursu 
saudzēšanā un sniegt savu 
atbalstu vides aizsardzībā un 
nodot šo ierīci – ja iespējams – 
iekārtotajās nolietoto ierīču 
nodošanas vietās.

Vadības sistēmas un 
indikāciju elementi

Uzmanību. Ierīces 
bojājumi.
Vispirms tiek sniegts vadības 
sistēmas un indikācijas elementu 
funkciju apraksts. Neuzsāciet vēl 
nekādas darbības!

1. attēls
1 Darba slēdzis (ieslēgšanas/

izslēgšanas slēdzis)
2 Pieslēguma kontaktdakša
3 Kabeïa nostiepes atvieglotājs
4 Pakaïējais stiprinājuma āíis
5 Uzsūcējmaiss
6 Rāvējslēdzējs
7 Pūšanas/uzsūkšanas izvēles 

svira
8 Priekšējais stiprinājuma āíis
9 Transportēšanas ritenis 

(papildaprīkojums)
10 Pūtējcaurums
11 Uzsūcējcaurums
12 Uzsūcējcaurule/pūtējcaurule
13 Plecu siksna
14 Turētājuzgalis
15 Rokturis

Montāžas pamācībā

Bīstami
Traumu bīstamība, motoru nejauši 
palaižot.
Izsargājieties no traumām. 
Pirms visu ierīces apkopes darbu 
uzsākšanas:
– Izslēdziet motoru.
– Nogaidiet, līdz visu kustīgo 

detaïu darbība pilnīgi apstājas; 
motoram jābūt atdzesētam.

– Izvelciet tīkla kontaktdakšu no 
kontaktligzdas.

Norādījums par likvidēšanu
Iepakojuma pārpalikumus, vecas 
ierīces utt. jālikvidē atbilstoši 
vietējiem noteikumiem.

Uzsūcējcaurules/
pūtējcaurules pielikšana 
un noòemšana
Pielikšana
2a. attēls
1. Atlaidiet ierīces skrūvi un 

noòemiet.
2. Iebīdiet korpusa caurumā 

uzsūcējcauruli/ pūtējcauruli 
(a daïu), līdz tā iefiksējas.

3. No jauna ieskrūvējiet skrūvi un 
pievelciet, bet ne pārāk 
stringri.

!
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2b. attēls
1. Atlaidiet uzsūcējcaurules/ 

pūtējcaurules skrūvi un 
noòemiet.

2. Iebīdiet uzsūcējcauruli/ 
pūtējcauruli (b daïu) 
uzsūcējcaurules/pūtējcaurules 
(a daïā), līdz tā iefiksējas.

3. No jauna ieskrūvējiet skrūvi un 
pievelciet, bet ne pārāk stringri.

Montējiet transportēšanas 
riteni (papildaprīkojums)
2c. attēls
1. Noòemiet skrūvi.
2. Uzbīdiet līdz atturim 

uzsūcējcaurules/pūtējcaurules 
transportēšanas riteni.

3. No jauna ieskrūvējiet skrūvi un 
pievelciet, bet ne pārāk stringri. 
Pie tam tik stingri, lai transportē-
šanas ritenim būtu stingra sēža 
pie uzsūcējcaurules/pūtējcau-
rules!

Noòemšana
 Notiek otrādā secībā kā 

pielikšana.

Uzsūcējmaisa pielikšana 
un noòemšana
Pielikšana
3. attēls
 Iekariet uzsūcējmaisu priekšējā 

stiprinājuma āíī (4).
 Uzbīdiet uzsūcējmaisa adapteri 

(1) uz korpusa tapas (2). 
Spiediet adapteri tik tālu, 
līdz noslēgi (3) abās pusēs 
iefiksējas.

 Iekariet uzsūcējmaisu pakaïējā 
stiprinājuma āíī (5).

Noòemšana
4. attēls
 Noòemiet uzsūcējmaisu no 

pakaïējā stiprinājuma āía.
 Spiediet no abām pusēm 

noslēgus (1) un novelciet 
uzsūcējmaisu.

 Noòemiet uzsūcējmaisu no 
priekšējā stiprinājuma āía.

Plecu siksnas montāža 
un noregulēšana
5. attēls
 Atveriet turētājāíi (1), iekariet 

korpusa nostiprinājuma actiòā 
(2) un no jauna stingri noslēdziet.

6. attēls
 Pārlieciet plecu siksnu pāri galvai 

un ieòemiet darba pozīciju.
7. attēls
 Nostādiet plecu siksnu atbilstoši 

augumam.

Ekspluatācija

Bīstami
Elektrotraumas
– Izmantojiet Jūsu tīkla kontakt-

ligzdai personu aizsargslēdzi 
(= noplūdes strāvas auto-
mātisko aizsargslēdzi ar 
augstākais 30 mA atslēgšanas 
strāvu).

– Ja pieslēguma kabelis ir bojāts, 
tad pastāv bīstamība dzīvībai, 
vai arī traumu bīstamība. 
Tādā gadījumā lēni atkāpieties 
no ierīces. Izvelciet kontaktdakšu 
no kontaktligzdas.

Uzmanību
– Palaižot motoru, ievērojiet, lai 

ierīce nebūtu pavērsta uz 
personām, dzīvniekiem, 
objektiem vai izkaisītiem 
atkritumiem.

– Darba laikā nēsājiet acu un 
dzirdes aizsargu.

– Izmantošanas laikā stingri turiet 
ierīci ar abām rokām (13. att.).

– Strādājot ar ierīci, Jūs varat gūt 
traumas, aizíeroties aiz 
pieslēguma kabeïa un paklūpot. 
Vienmēr virziet kabeli tā, lai tas 
nekad nevarētu nokïūt pārvieto-
šanās un darba zonā.

– Strādājiet ar ierīci tikai soïu 
tempā.

– Izmantojiet ierīci tikai tad, 
ja pieslēguma kabelis ir 
piestiprināts pie kabeïa 
nostiepes atslogotāja.

– Kontrolējiet ierīces darbības 
stāvokli, uzsūcējcaurules/
pūtējcaurules un korpusa 
nostiprinājuma stingrību.

– Darba beigās vai, ierīci noliekot 
vai atstājot, vienmēr izvelciet 
tīkla kabeli no kontaktligzdas 
un no ierīces.

– Pārbaudiet, vai uzsūcējmaisa (5) 
rāvējslēdzējs (6) ir aizvērts 
(1. att.).

– Pēc izmantošanas:
– Izvelciet tīkla kontaktdakšu 

no kontaktligzdas.
– Notīriet ierīci.
– Novāciet atkritumus saskaòā 

ar vietējiem noteikumiem.

Motora palaide

Traumu bīstamība
Ievērojiet, lai rokas, kājas un citas 
íermeòa daïas neatrastos 
rotējošo detaïu tuvumā.
1. Piestipriniet pieslēguma kabeli 

pie kabeïa  nostiepes 
atslogotāja (8. att.).

2. Vispirms iespraudiet pieslē-
guma kabeli ierīces kontakt-
dakšā un tad 230 V 
kontaktligzdā.

3. Uzlieciet Jūsu auguma izmēram 
iepriekš noregulēto plecu 
siksnu.

4. Ieòemiet darba pozīciju (6. att.).
5. Iepriekš izvēlieties darba režīmu 

„pūšana“ vai „uzsūkšana“ 
(9. att.).

6. Nospiediet darba slēdzi/ieslēg-
šanas/izslēgšanas slēdzi 
(10. att.).

Motors strādā un Jūs varat uzsākt 
darbu (11. att.).

Motora apstādināšana
 Atlaidiet darba slēdzi/ieslēg-

šanas/izslēgšanas slēdzi 
(10. att.).

Pēc īsa laika motors apstājas.

Motora apstādināšana
Ja Jūs izmantojas ierīci, tad:
 Pārlieciet plecu siksnu pāri 

galvai.
 Piestipriniet plecu siksnu pie 

ierīces.
 Ieòemiet darba pozīciju (6. att.). 
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Pārslēgšana no uzsūk-
šanas uz pūšanas 
funkciju

Norādījums 
Pārslēgšanu no uzsūkšanas uz 
pūšanas funkciju var realizēt 
motora darbības laikā. 
Vienmēr grieziet izvēles sviru, līdz 
tā iefiksējas uz atbilstošo simbolu. 
Nekad nenostādiet izvēles sviru 
starppozīcijā.
9. attēls
Pūšanas funkcija
 Nostādiet izvēles sviru 

uz simbolu .
Uzsūkšanas funkcija
 Nostādiet izvēles sviru 

uz simbolu .

Uzsūcējmaisa iztukšošana

Bīstami
Pirms uzsūcējmaisa noòem-
šanas/iztukšošanas izslēdziet 
motoru un nogaidiet, līdz visu 
kustīgo detaïu darbība apstājas. 
Izvelciet tīkla kontaktdakšu no 
kontaktligzdas.

Norādījums 
Ja iepildes līmenis ir augsts, 
tad uzsūkšanas jauda jūtami 
samazinās.
Iztukšošana bez uzsūcējmaisa 
noòemšanas
 Atveriet rāvējslēdzēju un 

likvidējiet uzsūcējmaisa saturu 
saskaòā ar vietējiem 
noteikumiem.

 No jauna noslēdziet 
rāvējslēdzēju.

Iztukšošana ar uzsūcējmaisa 
noòemšanu
15. attēls
 Noòemiet uzsūcējmaisu no 

pakaïējā nostiprinājuma āía (2).
 Spiediet no abām pusēm 

noslēgus (1) un novelciet 
uzsūcējmaisu.

 Noòemiet uzsūcējmaisu no 
priekšējā nostiprinājuma āía (3).

 Atveriet rāvējslēdzēju un 
likvidējiet uzsūcējmaisa saturu 
saskaòā ar vietējiem 
noteikumiem.

 Pēc iztukšošanas izgrieziet 
(no iekšpuses uz ārpusi) 
uzsūcējmaisu un labi izkratiet, 
lai attīrītu audumu no putekïiem 
un netīrumiem.

 No jauna apgrieziet 
uzsūcējmaisu, noslēdziet 
rāvējslēdzēju un atkal 
piemontējiet uzsūcējmaisu.

Izmantošanas norādījumi
Pūšanas funkcijas izmantošana
Tiek izmantota grūti tīrāmām 
zonām:
– Dobēm, krūmiem, kokiem 

(12. att.)
– Ēku stūriem (13. att.)
– Režìiem, žogiem utt. (14. att.)
 Turiet ierīci kā parādīts 

12.–14. att. 
 Turiet uzsūcējcauruli/

pūtējcauruli dažus centimetrus 
virs zemes un kustinot virziet 
to no vienas puses uz otru.

 Ejiet lēnām uz priekšu.
 Netīrumiem, kuri ir sakrājušies, 

jāatrodas priekšpusē.

Uzsūcējfunkcijas izmantošana
 Tiek izmantota grūti tīrāmām 

zonām, kā piem., dobēm, 
krūmiem, kokiem, ēku stūriem 
utt..

 Turiet ierīci ar viegli noliektu 
uzsūcējcauruli/pūtējcauruli kā 
parādīts 11. att., vai kustiniet 
uz transportēšanas riteòa 
(papildaprīkojums).

 Veiciet sānkustību viegla 
materiāla savākšanai. 
Lapas un tievi zari tiek savākti un 
sasmalcināti. Šādi uzsūcējmaiss 
var uzòemt vairāk materiāla.

 Iztukšojiet pilno uzsūcējmaisu.

Pēc darba beigām
 Izslēdziet motoru.
 Atvienojiet ierīces tīkla 

kontaktdakšu no tīkla 
kontaktligzdas.

 Pirms ierīces tīrīšanas, 
tehniskās apkopes, 
uzglabāšanas vai ekspluatācijas 
pārtraukšanas ïaujiet motoram 
(apm. 30 minūtes) atdzist.

Tehniskā apkope 
un tīrīšana

Bīstami
Lai izsargātos no traumām, pirms 
jebkuru ierīces apkopes darbu 
veikšanas
– izslēdziet motoru
– nogaidiet, līdz visu kustīgo 

detaïu darbība ir pilnīgi 
apstājusies,

– atvienojiet tīkla kontaktdakšu,
– ïaujiet motoram atdzist 

(apm. 30 minūtes).
Veiciet visus remontdarbus tikai 
specializētajā darbnīcā.
Sezonas beigās uzticiet ierīces 
pārbaudi un apkopi specializētajai 
darbnīcai.
Neapsmidziniet ierīci ar ūdeni, jo tā 
var tikt sabojātas elektrodetaïas.
Tīriet ierīci pēc katras ekspluatā-
cijas. Netīra iekārta izraisa 
materiāla bojājumus un darbības 
traucējumus.

Ierīces tīrīšana

Uzmanību
Ievērojiet, lai ierīce un vēdinā-
šanas spraugas vienmēr būtu 
tīras un bez piesāròojumiem.
Ierīces ārējā korpusa tīrīšanai 
izmantojiet nelielu suku. 
Neizmantojiet asus tīrīšanas 
līdzekïus. Saimniecības tīrīšanas 
līdzekïi, kuri satur aromātiskās 
eïïas, kā priežu eïïu vai citronu, 
kā arī šíīdinātāji kā petroleja var 
sabojāt plastmasas korpusu un 
rokturi. 
Regulāri tīriet uzsūcējmaisa 
nostiprinājuma uzliktòus 
(2, 3. att.).
Korpusu noslaukiet tikai ar mitru 
lupatu.

Uzsūcējmaisa tīrīšana
 Nēsājiet aizsargbrilles un 

putekïu masku.
 Pēc darba beigām vienmēr 

iztukšojiet un izkratiet 
uzsūcējmaisu.

!
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 Reizi mēnesī (ja nepieciešams, 
arī biežāk) mazgājiet 
uzsūcējmaisu:
– Labi iztukšojiet uzsūcējmaisu.
– Apgrieziet uzsūcējmaisu otrādi 

(no iekšpuses uz ārpusi).
– Izpuriniet uzsūcējmaisu.
– Tīriet uzsūcējmaisu ar ziepju 

sārmu.
– Izžāvējiet uzsūcējmaisu.

Uzglabāšana
 Pirms uzglabāšanas atdzesējiet 

motoru.
 Uzglabājiet ierīci sausā, 

aizslēgtā telpā, lai novērstu 
ierīces bojājumus un tās 
izmantošanu nepiederošām 
personām. Uzglabājiet ierīci 
bērniem nepieejamās vietās.

Ilgstoša uzglabāšana
Ja ierīcei nepieciešama ilgstoša 
uzglabāšana, tad rīkojieties 
sekojoši:
 Rūpīgi notīriet ierīci un 

pārbaudiet detaïu vaïīgumu 
vai bojājumus. 
Izlabojiet vai nomainiet bojātās 
detaïas un pievelciet vaïīgās 
skrūves, uzgriežòus un tapas. 
Tagad ierīci var uzglabāt.

 Uzglabājiet ierīci sausā, 
aizslēgtā telpā, lai novērstu 
ierīces bojājumus un tās 
izmantošanu nepiederošām 
personām. Uzglabājiet ierīci 
bērniem nepieejamās vietās.

Transportēšana
 Motora apturēšana.
 Izvelciet tīkla kontaktdakšu 

no kontaktligzdas.
 Izvelciet pieslēguma kabeli 

no ierīces pieslēguma 
kontaktdakšas.

 Pirms transportēšanas ïaujiet 
ierīcei atdzist.

 Transportējot nodrošiniet ierīci 
pret noslīdēšanu.

Garantija
Katrā valstī ir spēkā mūsu 
sabiedrības vai importētāja izdotie 
garantijas noteikumi. 
Garantijas termiòa ietvaros tiek 
sniegta Jūsu ierīces bojājumu 
bezmaksas novēršana, ja par 
cēloni tam ir bijuši materiāla 
vai ražošanas defekti. 
Garantijas realizēšanas gadījumā 
griezieties, lūdzu, pie sava 
pārdevēja vai tuvākajā filiālē.

Defektu novēršana

Papildjautājumu gadījumā griezieties pie vietējā līgumpārdevēja.

Kïūdas Cēlonis Pasākumi
Motoru nevar iedarbināt. Nav pieslēgts vai bojāts 

pieslēguma kabelis.
Pārbaudiet kabeli, iespraudiet; ja 
nepieciešams, nomainiet vai uzticiet 
remontu speciālistam

Mājas drošinātāja pārslodze. Ieslēdziet drošinātāju, vai izmantojiet 
stiprāk nodrošinātu mājas pieslēgumu, 
vai uzticiet instalāciju speciālistam.

Bojāts darba slēdzis. Labojiet specializētajā servisa darbnīcā.

Motors pēkšòi apstājas. Vaïīga kontaktdakša. Pārbaudiet kabeli, pārliecinieties, vai tas 
ir iekārts kabeïa nostiepes atslogotājā, 
no jauna iespraudiet kontaktdakšu.

Motoram nav jaudas vai ierīce 
neuzsūc/nepūš.

Pilns uzsūcējmaiss. Iztukšojiet uzsūcējmaisu.

Bojāta uzsūcējturbīna/
pūtējturbīna.

Nomainiet bojātās detaïas specializētajā 
darbnīcā.

Aizsērējusi pūtējcaurule/
uzsūcējcaurule.

Noòemiet un notīriet pūtējcauruli/
uzsūcējcauruli.

Stipra vibrācija. Bojāta uzsūcējturbīna/
pūtējturbīna vai citas detaïas.

Nekavējoties izslēdziet ierīci.
Nomainiet bojātās detaïas specializētajā 
darbnīcā.




