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Tyyppikilven tiedot
Merkitse alla olevaan ruutuun kaikki 
tyyppikilven tiedot. Tyyppikilpi 
sijaitsee moottorin läheisyydessä. 
Nämä tiedot ovat hyvin tärkeitä, 
kun tilaat varaosia tai tarvitset 
huoltomiehen apua.

Löydät nämä ja muut konetta 
koskevat tiedot erillisestä CE-
vaatimustenmukaisuusvakuutukses
ta, joka toimitetaan käyttöohjekirjan 
mukana.

Kuvalliset ohjeet

Käännä esiin kuvasivut käyttöoh-
jekirjan alussa. Kuvissa saattaa olla 
mallikohtaisia eroja.

Turvallisuusasiaa

Käyttötarkoitus
Tämä kone on tarkoitettu 
käytettäväksi ainoastaan
– lehti-imurina/lehtipuhaltimena 

koti- ja harrastelijapuutarhoissa,
– tässä käyttöohjekirjassa 

annettujen käyttö- ja 
turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Kaikenlainen muu käyttö on 
käyttötarkoituksen vastaista. 
Valmistajan antama takuu raukeaa 
eikä valmistaja vastaa koneen 
käytöstä aiheutuvista vahingoista, jos 
konetta käytetään käyttötarkoituksen 
vastaisesti. 

Vastuun kantaa tässä tapauksessa 
yksin koneen käyttäjä.
Käytä konetta vain sen ollessa 
teknisesti valmistajan määräyksiä ja 
toimitusta vastaavassa kunnossa.
Valmistaja ei vastaa koneelle 
omavaltaisesti tehtyjen muutoksien 
aiheuttamista vahingoista.

Lue kaikki ohjeet ennen 
koneen käyttöönottoa
 Lue nämä ohjeet huolellisesti läpi. 

Perehdy koneen käyttöön ja 
käsittelyyn ennen töihin 
ryhtymistä.

 Älä koskaan anna lasten tai 
muiden henkilöiden käyttää 
konetta, jos he eivät ole 
tutustuneet käyttöohjeisiin.

 Älä käytä konetta, jos olet väsynyt 
tai sairas tai alkoholin, huumeiden 
tai lääkkeiden vaikutuksen 
alainen.

 Lapset ja alle 16-vuotiaat eivät saa 
käyttää konetta.

 Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten 
henkilöiden (mukaan lukien lapset) 
käyttöön, jotka ovat fyysisesti, 
sensorisesti tai henkisesti 
rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi 
kokemusta ja/tai tietoa laitteen 
käytöstä, ellei heidän 
turvallisuudestaan vastaava 
henkilö valvo ja opasta heitä 
laitteen käytössä.

 Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, 
että he eivät leiki laitteella.

 Tarkista koneen kunto ennen sen 
käyttöä. Vaihda viallisten osien 
tilalle uudet. Varmista, että kaikki 
liitososat ovat paikoillaan ja 
kunnolla kiinnitettyinä. 
Ohjeiden laiminlyönti saattaa 
aiheuttaa loukkaantumisia koneen 
käyttäjälle ja muille henkilöille.

 Muista aina, että pää, kädet ja jalat 
voivat loukkaantua helposti.

 Huolehdi, ettei työskentelyalueella 
ole lapsia, sivullisia eikä 
kotieläimiä. Lasten, sivullisten 
ja kotieläinten on pysyttävä 
vähintään 15 metrin päässä 
koneesta, koska työskentelyn 
aikana on aina olemassa 
loukkaantumisriski ympäristöön 
sinkoutuvien esineiden vuoksi.

Jos paikalla on katsojia, heidän 
tulee käyttää suojalaseja. 
Sammuta heti moottori sivullisia 
lähestyttäessä.

Käytön aikana
 Käytä liitäntäjohtona ainoastaan 

ulkokäyttöön hyväksyttyä 
ja vastaavalla merkinnällä 
varustettua kaapelia, esim. 
H07RN – F 3 x 1,5 mm² tai 
vastaava (max. 25 m).

 Liitäntäjohdon liittimien tulee 
olla roiskevesisuojatut ja kumia 
tai päällystetty kumilla.

 Tarkista aina ennen käyttöä 
liitäntäjohdon kunto. 
Vaurioitunutta, haurasta tai 
pahasti kiertynyttä johtoa ei saa 
käyttää.

 Tarkista aina ennen käyttöä, että 
koneen johto ja verkkopistoke 
ovat ehjät. Jätä viallinen johto 
välittömästi valtuutetun 
huoltokorjaamon vaihdettavaksi.
Sammuta ensin moottori ja irrota 
verkkopistoke. Käytä ainoastaan 
moitteettomassa kunnossa 
olevaa liitäntäjohtoa.

 Älä käynnistä konetta tai käytä sitä 
suljetussa tilassa. Käytä konetta 
vain ulkona.

 Käytä silmien- ja kuulonsuojaimia 
koneella työskenneltäessä. 
Käytä hengityssuojainta tai 
pölynaamaria, jos töiden aikana 
muodostuu paljon pölyä. 
Pitkähihaisen paidan käyttö 
on suositeltavaa.

 Käytä lujasta materiaalista 
valmistettuja pitkälahkeisia 
housuja, saappaita ja työkäsineitä.

 Pidä hiukset, vaatteet ja 
työkäsineet poissa koneen 
liikkuvista osista. Väljät vaatteet, 
korut ja pitkät hiukset voivat 
tarttua liikkuviin osiin. Käytä 
tarvittaessa suojapäähinettä tms.

 Käytä konetta vain sen 
käyttötarkoituksen mukaisesti.

 Varo kurkottamasta liikaa. Seiso 
aina tukevasti ja tasapainossa.

 Käytä konetta vain valmiiksi 
koottuna. Käytä konetta vain, kun 
imu-/puhallusputki ja keruupussi 
ovat paikoillaan. Tarkista, että 
keruupussi on suljettu.
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 Älä kanna konetta sen johdosta.
 Varmista että, liitäntäjohto kulkee 

aina takana koneesta poispäin.
 Sammuta aina moottori ja irrota 

verkkopistoke pistorasiasta ennen 
kaikkia puhdistus- ja huoltotöitä 
sekä ennen puhallus-/imuputken 
ja keruupussin kiinnittämistä ja 
irrottamista.

 Käytä konetta vain päivänvalossa 
tai riittävässä valaistuksessa.

 Varo koneen käynnistymistä 
vahingossa. Käynnistä kone vain, 
kun voit aloittaa sen käytön heti. 
Käyttäjän ja koneen tulee olla 
konetta käynnistettäessä 
tukevassa asennossa. 
Noudata moottorin käynnistys- ja 
sammutusohjeita.

 Jos jokin esine osuu koneeseen 
tai tarttuu siihen kiinni, sammuta 
heti moottori ja tarkista, onko 
kone mahdollisesti vioittunut. 
Irrota aina verkkopistoke 
pistorasiasta ennen tarkastusta.

 Älä käytä konetta, jos siinä on 
löystyneitä tai viallisia osia.

 Älä koskaan laske konetta 
pölyiseen tai likaiseen paikkaan 
moottorin käydessä. 
Koneeseen saattaa päästä likaa, 
ruohoa, lehtiä tms., jolloin seur-
auksena voi olla loukkaantumisia 
tai konevaurioita.

 Jos kone alkaa täristä tavallista 
voimakkaammin, sammuta heti 
moottori ja irrota verkkopistoke 
pistorasiasta. Tarkista, onko kone 
vioittunut. Jos kone on vioittunut, 
toimita se valtuutettuun 
huoltokorjaamoon.

 Sammuta moottori ja irrota verk-
kopistoke pistorasiasta, ennen 
kuin alat poistaa pysähtymisen 
aiheuttajaa tai tukkeutumia, 
tyhjentää keruupussia tai tehdä 
koneeseen kohdistuvia töitä, 
esim. ennen sen tarkistusta, puh-
distusta, kuljetusta tai säätötöitä.

 Pidä kädet, kasvot ja jalat poissa 
kaikista pyörivistä osista. 
Älä koske pyörivään siipipyörään 
tai yritä pysäyttää sitä.

 Älä koskaan käytä konetta kemi-
kaalien, lannoitteiden tai muiden 
myrkyllisiä aineita sisältävien 
tuotteiden levittämiseen.

 Älä laita mitään käsin 
imuaukkoon.

 Älä käytä konetta huonolla säällä, 
esim. jos on sadekuurojen 
tai ukkosen riski.

 Vältä avotulta ja kipinöiden 
muodostumista. 
Tupakointi kielletty.

Käyttö puhaltimena
 Älä kohdista konetta ihmisiin, 

kotieläimiin tai ikkunoihin. 
Puhalla aina sellaiseen suuntaan, 
jossa ei ole ihmisiä eikä eläimiä 
eikä arkoja, kovia pintoja (esim. 
ikkunat, tiiliseinät, autot).

Käyttö imurina
 Kone on tarkoitettu kuivan 

materiaalin, kuten lehtien, ruohon, 
ohuiden oksien ja paperipalojen 
keräämiseen. Älä imuroi kosteita 
aineksia tai vettä, kone saattaa 
tällöin vaurioitua. 

 Älä imuroi metallia, lasinpalasia 
tms., koska siipipyörä saattaa 
tällöin vahingoittua pahasti.

 Älä imuroi kuumia esineitä, kuten 
tuhkaa, hiilenpalasia, savukkeita 
jne. Keruupussi saattaa syttyä 
tuleen.

Muita turvallisuusohjeita
 Poista ennen töihin ryhtymistä 

työskentelyalueelta kaikki 
vierasesineet, jotka voivat 
vaurioittaa laitteen tai aiheuttaa 
ympäristöön sinkoutuessaan 
loukkaantumisia tai vahinkoja.

 Odota, että moottori on jäähtynyt 
ennen koneen viemistä varastoon 
tai kuljettamista. 

 Suojaa kone hyvin sen 
kuljettamisen ajaksi.

 Säilytä konetta kuivassa tilassa. 
Säilytyspaikan tulee olla 
lukittavissa asiattoman käytön 
ja vaurioiden välttämiseksi. 
Säilytä konetta poissa lasten 
ulottuvilta.

 Älä kaada koneen päälle vettä 
tai ruiskuta sitä vedellä tai muilla 
nesteillä. Pidä kone kuivana sekä 
puhtaana liasta ja pölystä. 
Puhdista se aina käytön jälkeen, 
noudata puhdistus- ja 
varastointiohjeita.

 Älä käytä osia, lisävarusteita tai 
vaihtoteriä, joita ei ole hyväksytty 
käytettäväksi koneen kanssa. 
Seurauksena saattaa olla vakavia 
loukkaantumisia ja konevaurioita. 
Myös takuu raukeaa tässä 
tapauksessa.

 Käytä tämän takia vain 
alkuperäisiä varaosia ja varusteita 
tai valmistajan hyväksynnän 
saaneita varaosia ja varusteita.

 Älä käytä konetta, jos 
sammutinkatkaisin on viallinen.

 Jätä kaikki korjaustyöt valtuutetun 
korjaamon suoritettavaksi.

 Säilytä käyttöohjekirja huolellisesti. 
Lue sitä usein ja käytä apuna, 
kun annat neuvoja muille koneen 
käyttäjille. Jos lainaat konetta, 
muista antaa sen lainaajalle myös 
käyttöohjekirja.

Käyttöajat
Noudata maakohtaisia/kunnallisia 
käyttöajoista annettuja määräyksiä 
(kysy tarvittaessa vastaavalta 
viranomaiselta, milloin koneen 
käyttö on sallittua).

Koneessa olevat tarrat
Alla on luettelo kansainvälisin 
symbolein ja kuvamerkein 
varustetuista varoitustarroista, jotka 
voivat olla kiinnitettynä koneeseen. 
Perehdy kaikkiin turvallisuus-, 
asennus-, käyttö- ja korjausohjeisiin 
lukemalla käyttäjän käsikirja.

Huom.! 
Lue käyttöohjekirja 
ennen koneen 
käyttöönottoa!

Varmista, että muita 
henkilöitä ei ole vaara-
alueella!

Sammuta kone ja 
irrota verkkopistoke 
aina ennen koneeseen 
kohdistuvia säätö-, 
puhdistus-, tarkastus- 
tms. töitä!

!
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Varo pyöriviä osia - 
loukkaantumisvaara!
Pidä kädet ja jalat 
poissa pyörivistä 
osista. 

Käyta silmien- ja 
kuulonsuojaimia.

Älä käytä konetta 
sateessa.

Käyttötapa imurointi

Käyttötapa puhallus

Huolehdi, että koneessa olevat tarrat 
ovat aina hyvin luettavissa.

Käyttöohjekirjan symbolit
Tässä käyttöohjekirjassa käytetään 
seuraavia symboleita:

s~~ê~
sááíí~~=î~~ê~íáä~åíÉáëááåI=àçíâ~=äááííóî®í=
âìî~ííììå=íçáãáåí~~å=à~=àçáëë~=
ÜÉåâáä∏í=îçáî~í=~äíáëíì~=î~~ê~ääÉK

eìçã
sááíí~~=î~~ê~íáä~åíÉáëááåI=àçíâ~=äááííóî®í=
âìî~ííììå=íçáãáåí~~å=à~=àçáëë~=âçåÉ=
îçá=î~ìêáçáíì~K

Ohje
Viittaa tärkeisiin tietoihin ja 
käyttöohjeisiin.

Kierrätysohje
Toimita pakkausmateriaali, käytöstä 
poistettu kone jne. jätehuolto-
pisteeseen paikallisten määräysten 
mukaisesti.

Käytöstä poistettuja 
sähkölaitteita ei saa 
hävittää muun 
talousjätteen mukana, 
koska niissä on 
hyötykäyttöön soveltuvia 
raaka-aineita!

Kun poistat tämän laitteen käytöstä, 
niin osallistu ympäristöystävälliseen 
ja luonnonvaroja säästävään 
jätehuoltoon toimittamalla laite 
asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Hallintalaitteet 
ja merkkivalot

eìçãK=léá=íìåíÉã~~å=
âçåÉÉëáK
q®ëë®=ëÉäçëíÉí~~å=~äìëí~î~ëíá=
â®óíí∏J=à~=Ü~ääáåí~ä~áííÉáÇÉå=íçáãáååçíK=
ûä®=â®óååáëí®=îáÉä®=ãáí®®å=íçáãáåíçà~>
Kuva 1
1 Sammutinkatkaisin 

(virtakatkaisin)
2 Pistoke
3 Johdon vedonpoistin
4 Kiinnityskoukku takana
5 Keruupussi
6 Vetoketju
7 Puhallus-/imutoiminnon valitsin
8 Kiinnityskoukku edessä
9 Tukipyörä (lisävaruste)
10 Puhallusaukko
11 Imuaukko
12 Imu-/puhallusputki
13 Kantohihna
14 Kahvan nuppi
15 Kahva

Kokoamisohjeet

s~~ê~
içìââ~~åíìãáëî~~ê~=ãççííçêáå=
â®óååáëíóÉëë®=î~ÜáåÖçëë~K
içìââ~~åíìãáëíÉå=î®äíí®ãáëÉâëá=
ãìáëí~=ëÉìê~~î~í=î~êçíçáãÉíK=^áå~=
ÉååÉå=âçåÉÉëÉÉå=âçÜÇáëíìîá~=í∏áí®W
Ó p~ããìí~=ãççííçêáI
Ó lÇçí~I=Éíí®=â~áââá=äááââìî~í=çë~í=
çî~í=éóë®ÜíóåÉÉí=à~=ãççííçêá=çå=
à®®ÜíóåóíK

Ó fêêçí~=îÉêââçéáëíçâÉ=éáëíçê~ëá~ëí~K

Kierrätysohje
Toimita pakkausmateriaali, käytöstä 
poistettu kone jne. jätehuolto-
pisteeseen paikallisten määräysten 
mukaisesti.

Imu-/puhallusputken 
kiinnitys ja irrotus
Kiinnitys
Kuva 2a
1. Avaa ruuvi koneesta ja irrota.
2. Työnnä imu-/puhallusputki (osa 

a) rungossa olevaan aukkoon, 
niin että se napsahtaa kiinni.

3. Kierrä sitten ruuvi kiinni ja kiristä, 
muttei liian tiukkaan.

Kuva 2b
1. Avaa ruuvi imu-/

puhallusputkesta ja irrota.
2. Työnnä imu-/puhallusputki (osa 

b) imu-/puhallusputkeen (osa a), 
niin että se napsahtaa kiinni.

3. Kierrä sitten ruuvi kiinni ja kiristä, 
muttei liian tiukkaan.

Tukipyörän (lisävaruste) kiinnitys
Kuva 2c
1. Irrota ruuvi.
2. Työnnä tukipyörä paikalleen imu-

/puhallusputkeen ääriasentoon 
saakka.

3. Kierrä sitten ruuvi kiinni ja kiristä, 
muttei liian tiukkaan. 
Kuitenkin niin tiukkaan, että 
tukipyörä on kunnolla kiinni 
imu-/puhallusputkessa!

Irrotus
 Toimi päinvastaisessa 

järjestyksessä kuin kiinnitettäessä.

Keruupussin kiinnitys 
ja irrotus
Kiinnitys
Kuva 3
 Kiinnitä keruupussi etummaiseen 

kiinnityskoukkuun (4).
 Työnnä keruupussin 

kiinnityskappale (1) rungon 
liitoskohtaan (2). 
Työnnä kiinnityskappale niin 
pitkälle, kunnes lukitsimet (3) 
napsahtavat kiinni molemmilla 
puolilla.

 Kiinnitä keruupussi takimmaiseen 
kiinnityskoukkuun (5).

Irrotus
Kuva 4
 Irrota keruupussi takimmaisesta 

kiinnityskoukusta.
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 Paina lukitsimia (1) molemmilla 
puolilla ja vedä keruupussi irti.

 Irrota keruupussi etummaisesta 
kiinnityskoukusta.

Kantohihnan kiinnitys 
ja säätö
Kuva 5
 Avaa pidätinkoukku (1) ja ripusta 

se rungon kiinnitysrenkaaseen (2) 
ja lukitse taas kiinni.

Kuva 6
 Pujota kantohihna pään 

yli ja asetu työasentoon.
Kuva 7
 Säädä kantohihna sopivalle 

korkeudelle.

Käyttö

s~~ê~
p®Üâ∏áëâì
Ó h®óí®=îÉêââçéáëíçê~ëá~ëë~=
ÜÉåâáä∏ëìçà~âóíâáåí®=
EZ îáâ~îáêí~ëìçà~âóíâáåí®I=àçåâ~=
ëììêáå=ä~ìâ~áëìîáêí~=çå=PM=ã^FK

Ó iááí®åí®àçÜÇçå=îáçáííìÉëë~=
ëÉìê~ìâëÉå~=ë~~íí~~=çää~=
ÜÉåÖÉåî~~ê~=í~á=äçìââ~~åíìãáëá~K=
mçáëíì=í®ëë®=í~é~ìâëÉëë~=Üáí~~ëíá=
âçåÉÉå=äìçí~K=fêêçí~=éáëíçíìäéé~=
éáëíçê~ëá~ëí~K

eìçã
Ó hìå=â®óååáëí®í=ãççííçêáåI=
î~êãáëí~=ÉåëáåI=Éíí®=âçåÉíí~=
Éá=çäÉ=ëììåå~ííì=áÜãáëá®I=Éä®áãá®I=
ÉëáåÉáí®=í~á=Ü~à~ää~~å=çäÉîá~=êçëâá~=
íãëK=âçÜíáK

Ó h®óí®=ëìçà~ä~ëÉà~=à~=âììäçåëìçà~áJ
ãá~=âçåÉíí~=â®óíí®Éëë®ëáK

Ó máÇ®=âçåÉÉëí~=âááååá=ãçäÉããáå=
â®ëáå=â®óí∏å=~áâ~å~=Eâìî~=NPFK

Ó hçåÉÉää~=íó∏ëâÉååÉäí®Éëë®=îçáí=
ÜÉäéçëíá=âçãé~ëíì~=äááí®åí®àçÜíççå=
à~=äçìâ~í~=áíëÉëáK=máÇ®=ÜìçäáI=ÉííÉá=
äááí®åí®àçÜíç=àçìÇì=ÉíÉÉëá=í~á=
íó∏ëâÉåíÉäó~äìÉÉääÉK

Ó bíÉåÉ=íó∏ëâÉååÉäí®Éëë®=î~áå=
â®îÉäóî~ìÜíá~K

Ó h®óí®=âçåÉíí~=î~áåI=âìå=
äááí®åí®àçÜíç=çå=âááååáíÉííó=àçÜÇçå=
îÉÇçåéçáëíáãÉÉåK

Ó q~êâáëí~=ÉååÉå=â®óíí∏®=âçåÉÉå=
âìåíç=à~=áãìJLéìÜ~ääìëéìíâÉå=
âááååáíóëK

Ó q∏áÇÉå=äçéìâëá=í~á=âìå=ä~ëâÉí=
âçåÉÉå=ã~~Ü~å=í~á=éçáëíìí=ëÉå=
äìçí~I=áêêçí~=~áå~=îÉêââçéáëíçâÉ=
éáëíçê~ëá~ëí~=à~=âçåÉÉëí~K

Ó q~êâáëí~I=Éíí®=âÉêììéìëëáå=ERF=
îÉíçâÉíàì=ESF=çå=âááååá=Eâìî~=NFK

Ó h®óí∏å=à®äâÉÉåW
Ó fêêçí~=îÉêââçéáëíçâÉ=
éáëíçê~ëá~ëí~K

Ó mìÜÇáëí~=âçåÉK
Ó e®îáí®=à®ííÉÉí=é~áâ~ääáëíÉå=
à®íÉÜìçäíçã®®ê®óëíÉå=
ãìâ~áëÉëíáK

Moottorin käynnistys

içìââ~~åíìãáëî~~ê~
máÇ®=â®ÇÉíI=à~ä~í=à~=ãììí=âÉÜçåçë~í=
éçáëë~=éó∏êáîáëí®=çëáëí~K
1. Kiinnitä liitäntäjohto johdon 

vedonpoistimeen (kuva 1).
2. Kytke liitäntäjohto ensin 

koneessa olevaan pistokkeeseen 
ja sitten 230 V pistorasiaan.

3. Säädä kantohihna oikealle 
korkeudelle ja aseta hihna 
olkapään yli.

4. Asetu työasentoon (kuva 6).
5. Valitse käyttötavaksi »Puhallus« 

tai »Imurointi« (kuva 9).
6. Paina sammutinkatkaisinta/ 

virtakatkaisinta (kuva 10).
Moottori käynnistyy ja voit ryhtyä 
töihin (kuva 11).

Moottorin sammutus
 Päästä sammutinkatkaisin/ 

virtakatkaisin vapaaksi (kuva 10).
Moottori sammuu hetken kuluttua.

Koneen käyttö
Koneen käytön aikana:
 Pujota kantohihna pään yli.
 Kiinnitä kantohihna koneeseen.
 Asetu työasentoon (kuva 6). 

Imu- tai puhallustoiminnon 
valinta

Ohje
Voit vaihtaa toiminnosta toiseen 
moottorin käydessä. Käännä valitsin 
aina kyseisen symbolin kohdalle, 
niin että se napsahtaa kiinni. 

Älä koskaan aseta valitsinta 
väliasentoon.
Kuva 9
Puhallustoiminto
 Aseta valitsin asentoon .
Imutoiminto
 Aseta valitsin asentoon .

Keruupussin tyhjennys

s~~ê~
bååÉå=âìáå=áêêçí~í=í~á=íóÜàÉåå®í=
âÉêììéìëëáåI=ë~ããìí~=ãççííçêá=à~=
çÇçí~I=âìååÉë=â~áââá=äááââìî~í=çë~í=
çî~í=éóë®ÜíóåÉÉíK=
fêêçí~ îÉêââçéáëíçâÉ=éáëíçê~ëá~ëí~K

Ohje
Kun keruupussi on hyvin täynnä, 
imuteho laskee selvästi.
Keruupussin tyhjennys sitä 
irrottamatta
 Avaa vetoketju, tyhjennä 

keruupussi ja hävitä pussin sisältö 
paikallisten jätehuoltomääräysten 
mukaisesti.

 Sulje vetoketju.
Keruupussin tyhjennys 
irrottamalla pussi
Kuva 15
 Irrota keruupussi takimmaisesta 

kiinnityskoukusta (2).
 Paina lukitsimia (1) molemmilla 

puolilla ja vedä keruupussi irti.
 Irrota keruupussi etummaisesta 

kiinnityskoukusta (3).
 Avaa vetoketju, tyhjennä 

keruupussi ja hävitä pussin sisältö 
paikallisten jätehuoltomääräysten 
mukaisesti.

 Käännä keruupussi tyhjentämisen 
jälkeen nurinpäin ja ravista 
huolellisesti, jotta pöly ja lika 
irtoavat kankaasta.

 Käännä keruupussi taas oikein 
päin, sulje vetoketju ja kiinnitä 
keruupussi paikalleen.

Käyttöohjeita
Käyttö puhaltimena
Valitse tämä toiminto vaikeasti 
siivottaville alueille:
– istutukset, pensaat, puut (kuva 12)
– seinien vierustat (kuva 13).
– ritilät, aidat tms. (kuva 14).
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 Kannattele konetta kuvissa 12–14 
osoitetulla tavalla. 

 Pidä imu-/puhallusputkea 
muutaman sentin päässä maasta 
ja siirrä putkea puolelta toiselle 
tasaisin liikkein.

 Kävele hitaasti eteenpäin.
 Huolehdi, että kerääntyneet lehti- 

ja roskakasat ovat aina edessäsi.

Käyttö imurina
 Vaikeasti siivottaville alueille, kuten 

istutukset. pensaat, seinien 
vierustat jne..

 Kannattele konetta niin, että imu-/
puhallusputki on hieman viistossa, 
katso kuva 11, tai liikuta konetta 
tukipyörän (lisävaruste) varassa.

 Imuroi kevyt aines koneeseen 
liikuttamalla konetta tasaisesti 
sivusuunnassa. 
Lehdet, risut ja ohuet oksat 
kerääntyvät koneeseen, jossa 
ne hienonnetaan silpuksi. 
Näin keruupussiin mahtuu 
enemmän materiaalia.

 Tyhjennä keruupussi, kun 
se on täynnä.

Työskentelyn päätyttyä
 Sammuta moottori.
 Irrota verkkopistoke pistorasiasta 

ja koneesta.
 Anna moottorin jäähtyä (noin 

30 minuuttia) ennen koneen 
puhdistamista, huoltoa tai 
säilytyspaikkaan viemistä.

Huolto ja puhdistus

s~~ê~
içìââ~~åíìãáëáÉå=î®äíí®ãáëÉâëá=
ÉååÉå=âçåÉÉääÉ=íÉÜí®îá®=í∏áí®
Ó ë~ããìí~=ãççííçêáI
Ó çÇçí~I=âìååÉë=â~áââá=äááââìî~í=
çë~í çî~í=î~êã~ëíá=éóë®ÜíóåÉÉíI

Ó áêêçí~=îÉêââçéáëíçâÉ=éáëíçê~ëá~ëí~I
Ó ~åå~=ãççííçêáå=à®®Üíó®=Eåçáå=
PM ãáåììííá~FK

g®í®=â~áââá=âçêà~ìëíó∏í=î~äíììíÉíìå=
âçêà~~ãçå=ëìçêáíÉíí~î~âëáK
g®í®=âçåÉ=â~ìÇÉå=äçéìëë~=
î~äíììíÉíìå=Üìçäíçâçêà~~ãçå=
í~êâáëíÉíí~î~âëá=à~=ÜìçääÉíí~î~âëáK

ûä®=êìáëâìí~=âçåÉíí~=éìÜí~~âëá=
îÉÇÉää®I=ë®Üâ∏áëÉí=çë~í=ë~~íí~î~í=
îáçáííì~K
mìÜÇáëí~=âçåÉ=~áå~=â®óí∏å=à®äâÉÉåK=
mìÜÇáëí~ã~ííçã~~å=âçåÉÉëÉÉå=
íìäÉÉ=ÜÉäéçëíá=ã~íÉêá~~äáî~ìêáçáí~=à~=
íçáãáåí~Ü®áêá∏áí®K

Koneen puhdistus

eìçã
máÇ®=âçåÉ=à~=áäã~J~ìâçí=~áå~=
éìÜí~áå~=äá~ëí~=à~=êçëâáëí~K
Harjaa kone ulkopuolelta puhtaaksi 
pienellä harjalla. Älä käytä 
voimakkaita puhdistusaineita. 
Puhdistusaineet, jotka sisältävät 
aromaattisia öljyjä kuten mäntyöljyä 
tai sitruunaa, sekä liuottimet, kuten 
kerosiini, saattavat vaurioittaa 
muovirungon ja kahvan. 
Puhdista säännöllisesti keruupussin 
kiinnitykseen tarkoitettu 
kiinnityskohta (2, kuva 3).
Pyyhi runko puhtaaksi vain kostealla 
rievulla.

Keruupussin puhdistus
 Käytä suojalaseja ja pölynaamaria.
 Tyhjennä keruupussi aina käytön 

jälkeen ja ravista huolellisesti.
 Pese keruupussi kerran kuukau-

dessa (tarvittaessa useammin):
– Tyhjennä keruupussi 

huolellisesti.
– Käännä keruupussi nurinpäin.
– Ravista keruupussi tyhjäksi.
– Pese keruupussi puhtaaksi 

saippuavedellä.
– Anna keruupussin kuivua.

Varastointi
 Odota, että moottori on jäähtynyt 

ennen koneen viemistä 
varastotilaan.

 Säilytä konetta kuivassa tilassa. 
Säilytyspaikan tulee olla lukitta-
vissa asiattoman käytön 
ja vaurioiden välttämiseksi. 
Säilytä konetta poissa lasten 
ulottuvilta.

Pitempiaikainen varastointi
Kun kone jätetään varastoon pidem-
mäksi aikaa, toimi seuraavasti:
 Puhdista kone huolellisesti ja 

tarkista, onko löystyneitä tai 
vaurioituneita osia. 
Korjaa tai vaihda vaurioituneet 
osat ja kiristä löystyneet ruuvit, 
mutterit ja pultit. Nyt voit viedä 
koneen varastoon.

 Säilytä konetta kuivassa tilassa. 
Säilytyspaikan tulee olla lukitta-
vissa asiattoman käytön ja 
vaurioiden välttämiseksi. Säilytä 
konetta poissa lasten ulottuvilta.

Kuljetus

 Moottorin sammutus.
 Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
 Irrota liitäntäjohto koneessa 

olevasta pistokkeesta.
 Anna koneen jäähtyä ennen 

kuljettamista.
 Varmista, että kone pysyy hyvin 

paikallaan kuljetuksen aikana.

Takuuehdot

Takuu kattaa materiaali- ja 
valmistusvikojen osalta varaosat ja 
työn. Takuuaika ostopäivästä lukien: 
2 vuotta. Takuu ei korvaa, jos vika on 
aiheutunut virheellisestä käytöstä tai 
huollosta. Takuutapauksessa on 
otettava yhteys myyjäliikkeeseen 
tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

!
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Vianetsintä

Jos ohjeista ei ole apua tai sinulla on vielä kysyttävää, käänny paikallisen jälleenmyyjän puoleen.

Vika Mahdollinen syy Toimenpide

Moottori ei käynnisty. Liitäntäjohtoa ei ole kytketty tai se 
on rikki.

Tarkista johto, kiinnitä paikoilleen, vaihda 
tarvittaessa tai anna huoltomiehen korjata 
johto.

Sulake palanut. Vaihda sulake/kytke automaattisulake 
päälle. Asenna tarvittaessa tehokkaampi 
sulake tai anna sähköasentajan asentaa 
sellainen.

Sammutinkatkaisin viallinen. Jätä huoltokorjaamon korjattavaksi.

Moottori sammuu yhtäkkiä. Pistoke on löystynyt. Tarkista johto, varmista, että vedonpoistin 
on paikallaan, laita pistoke takaisin 
paikalleen.

Moottorissa ei ole tehoa tai kone 
ei imuroi/puhalla.

Keruupussi on täynnä. Tyhjennä keruupussi.

Siipipyörä on vioittunut. Jätä vialliset osat huoltokorjaamon 
vaihdettavaksi.

Imu-/puhallusputki on tukossa Irrota imu-/puhallusputki ja puhdista.

Voimakasta tärinää. Siipipyörä tai muut osat 
vioittuneet.

Sammuta moottori heti.
Jätä vialliset osat huoltokorjaamon 
vaihdettavaksi.




