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Laitteen käsittelytavasta riippuen koneen käytöstä ai-
heutuvat tärinäpäästöt voivat hetkellisesti poiketa ilmoi-
tetusta kokonaisarvosta.  

Laite käden-käsivarren 
tärinäarvolla > 2,5 m/s² (katso 

luku Tekniset tiedot 
käyttöohjeessa)

� VARO ● Useiden tuntien ajan 
jatkunut keskeytyksetön käyttö 
voi johtaa puutumisoireisiin. 
● Käytä käsiesi suojana lämpi-
miä käsineitä. ● Pidä säännölli-
siä työtaukoja.

EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten vakuutamme, että jäljempänä kuvattu kone vas-
taa suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä meidän 
markkinoille tuomanamme mallina EU-direktiivien olen-
naisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos konetta 
muutetaan ilman meidän hyväksyntäämme, tämän va-
kuutuksen voimassaolo raukeaa.
Tuote: Akkukäyttöinen lehtipuhallin
Tyyppi: 1.042-50X.X

Sovellettavat EU-direktiivit
2006/42/EY (+2009/127/EY)
2014/30/EU
2000/14/EY (+2005/88/EY)
2011/65/EU

Sovelletut yhdenmukaistetut standardit
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019
+A14:2019+A2:2019
EN 50636-2-100:2014
EN ISO 12100: 2010
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 50581: 2012

Sovellettu vaatimustenmukaisuuden arviointime-
nettely
2000/14/EY ja muutettu: 2005/88/EY: liite V

Äänen tehotaso dB(A)
Mitattu:94,0
Taattu: 96,0
Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johtokunnan puolesta 
ja sen valtakirjalla.

Dokumentointivastaava: S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0
Faksi: +49 7195 14-2212
Winnenden, 1.9.2019

Περιεχόμενα

Γενικές υποδείξεις
Πριν από την πρώτη 
χρήση της συσκευής 

διαβάστε αυτές τις υποδείξεις 
ασφαλείας, αυτό εδώ το 
πρωτότυπο οδηγιών χρήσης, τις 
συνημμένες υποδείξεις 
ασφαλείας των μπαταριών 
καθώς και το συνημμένο 
πρωτότυπο οδηγιών χρήσης για 
τις μπαταρίες και τον φορτιστή. 
Εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες. 
Φυλάξτε τα εγχειρίδια για 
μεταγενέστερη χρήση ή για τον 
επόμενο ιδιοκτήτη.
Εκτός από τις υποδείξεις στο 
εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να 
τηρείτε και τους ισχύοντες 
γενικούς κανονισμούς 
ασφαλείας και πρόληψης 
ατυχημάτων.

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification
H. Jenner S. Reiser
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Υποδείξεις ασφαλείας
Διαβαθμίσεις κινδύνων

�ΚΙΝΔΥΝΟΣ
● Υπόδειξη άμεσου κινδύνου, ο 
οποίος οδηγεί σε σοβαρούς 
τραυματισμούς ή θάνατο.

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
● Υπόδειξη πιθανώς 
επικίνδυνης κατάστασης, η 
οποία μπορεί να οδηγήσει σε 
σοβαρούς τραυματισμούς ή 
θάνατο.

� ΠΡΟΣΟΧΗ
● Υπόδειξη πιθανώς 
επικίνδυνης κατάστασης, η 
οποία μπορεί να οδηγήσει σε 
ελαφρείς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ
● Υπόδειξη πιθανώς 
επικίνδυνης κατάστασης, η 
οποία μπορεί να οδηγήσει σε 
υλικές ζημίες.

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας
�ΚΙΝΔΥΝΟΣ ● Σοβαροί 
τραυματισμοί λόγω ελλιπούς 
συγκέντρωσης κατά την 
εργασία. Μην χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή εάν είστε υπό την 
επήρεια ναρκωτικών ουσιών, 
αλκοόλ ή φαρμάκων ούτε αν 
είστε κουρασμένοι. 
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
● Διαβάζετε όλες τις 
υποδείξεις ασφαλείας και τις 
οδηγίες. Η παράλειψη τήρησης 
των υποδείξεων ασφαλείας και 
των οδηγιών μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία και 

σοβαρούς τραυματισμούς. 
Φυλάσσετε όλες τις 
υποδείξεις ασφαλείας και τις 
οδηγίες για μελλοντική 
χρήση. ● Αυτή η συσκευή δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιείται 
από παιδιά ή από ενήλικες με 
περιορισμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή νοητικές 
ικανότητες καθώς ούτε και από 
άτομα που δεν γνωρίζουν αυτές 
τις οδηγίες. Τοπικές διατάξεις 
μπορούν να μειώσουν την ηλικία 
του χειριστή. ● Βεβαιωθείτε ότι 
όλες οι διατάξεις ασφαλείας και 
οι λαβές είναι σωστά και με 
ασφάλεια στερεωμένες και είναι 
σε καλή κατάσταση. ● Πριν τη 
λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η 
συσκευή, όλα τα στοιχεία 
χειρισμού και οι προστατευτικές 
διατάξεις λειτουργούν σωστά.  
● Ποτέ μην χειρίζεστε τη 
συσκευή, αν ο διακόπτης ON/ 
OFF στη λαβή δεν 
ενεργοποιείται ή 
απενεργοποιείται σωστά. ● Πριν 
από κάθε χρήση ελέγχετε το 
περίβλημα για τυχόν ζημιές. 
● Κατά τη διάρκεια της χρήσης 
του εργαλείου κρατάτε τα παιδιά 
και τα άλλα άτομα μακριά από 
την περιοχή εργασίας. ● Τα 
ανοίγματα εξαερισμού πρέπει να 
είναι ελεύθερα από εναποθέσεις. 
●  Από το ρεύμα αέρα τα 
αντικείμενα μπορούν να 
πετάγονται σε μεγάλη 
απόσταση. Πριν από τη χρήση 
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ελέγξτε προσεκτικά την περιοχή 
εργασίας για αντικείμενα όπως 
πέτρες, σπασμένα γυαλιά, 
καρφιά, σύρματα ή σπάγκους 
και αφαιρέστε τα. ● Λειτουργείτε 
τη συσκευή μόνο σε σταθερή και 
επίπεδη επιφάνεια και στη 
συνιστώμενη θέση. 
� ΠΡΟΣΟΧΗ ● Εξοικειωθείτε με 
τα χειριστήρια και τη σωστή 
χρήση της συσκευής. ● Κατά τη 
χρήση της συσκευής φοράτε 
ωτοασπίδες. Η συσκευή είναι 
θορυβώδης και μπορεί να 
προκληθεί μόνιμη βλάβη της 
ακοής εάν δεν τηρούνται 
αυστηρά οι οδηγίες σχετικά με 
την έκθεση, τη μείωση του 
θορύβου και την προστασία της 
ακοής. ● Κατά τη χρήση της 
συσκευής φοράτε 
προστατευτικά γυαλιά. Ο 
κατασκευαστής συστήνει να 
φοράτε οπωσδήποτε πλήρη 
μάσκα προσώπου ή πλήρως 
κλειστά γυαλιά. Τα κανονικά 
γυαλιά ή τα γυαλιά ηλίου δεν θα 
σας προστατεύσουν από τα 
αντικείμενα που 
εκσφενδονίζονται. ● Κατά την 
εργασία με το εργαλείο να 
φοράτε βαρύ, μακρύ παντελόνι, 
σωστά υποδήματα και 
εφαρμοστά γάντια. Μην 
εργάζεστε ξυπόλυτοι. Μην 
φοράτε κοσμήματα, πέδιλα ούτε 
κοντά παντελόνια.
ΠΡΟΣΟΧΗ ● Ο χειριστής της 
συσκευής είναι υπεύθυνος για 

ατυχήματα σε άλλα άτομα ή στην 
ιδιοκτησία τους.
Υπόδειξη ● Σε μερικές χώρες 
μπορεί να υπάρχουν κανονισμοί 
που περιορίζουν τη χρήση αυτής 
της συσκευής. Ενημερωθείτε 
σχετικά από τις κατά τόπον 
αρμόδιες υπηρεσίες. ● Οι 
χαλασμένες και οι 
δυσανάγνωστες 
προειδοποιητικές πινακίδες στη 
συσκευή πρέπει να 
αντικαθίστανται από 
εξουσιοδοτημένα καταστήματα.

Ασφαλής λειτουργία
�ΚΙΝΔΥΝΟΣ ● Απαγορεύεται η 
λειτουργία σε περιοχές, όπου 
υφίσταται κίνδυνος έκρηξης. 
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ● Κρατάτε 
απόσταση τουλάχιστον 15 m 
από άτομα και ζώα. Σταματήστε 
τη συσκευή αν κάποιος 
πλησιάσει πιο κοντά. ● Όταν 
υπάρχει κίνδυνος κεραυνού μην 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή. 
● Χρειάζεται καλή θέαση της 
περιοχής εργασίας για να 
ανιχνεύετε πιθανούς κινδύνους. 
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο 
με καλό φωτισμό.  ● Κατά την 
εργασία με τη συσκευή μην 
τρέχετε αλλά μόνο να 
περπατάτε. Μην βαδίζετε προς 
τα πίσω. Αποφεύγετε αφύσικες 
στάσεις του σώματος, φροντίζετε 
να στηρίζεστε στέρεα με 
ασφάλεια και να έχετε πάντα 
ισορροπία. ● Αν η συσκευή 
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πέσει κάτω, χτυπήσει ή δονείται 
ασυνήθιστα, σταματήστε την 
αμέσως και ελέγξτε για ζημιές ή 
εντοπίστε την αιτία των 
κραδασμών. Δώστε τη συσκευή 
για επισκευή σε 
εξουσιοδοτημένο κατάστημα ή 
αντικαταστήστε τη συσκευή. ● Σε 
περίπτωση βλάβης ή 
ατυχήματος απενεργοποιήστε τη 
συσκευή και αφαιρέστε τις 
μπαταρίες. Επιτρέπεται να 
θέσετε τη συσκευή πάλι σε 
λειτουργία, μόνο αφού ελεγχθεί 
από ένα εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα. ● Ο φυσητήρας 
πλάτης διαθέτει εξάρτημα 
μεταφοράς. Προσαρμόστε 
προσεκτικά το εξάρτημα 
μεταφοράς για να κατανείμετε το 
βάρος της συσκευής. Πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή 
εξοικειωθείτε με το εξάρτημα 
μεταφοράς και τον 
ταχυσύνδεσμο. Σε περίπτωση 
κινδύνου, η σωστή χρήση 
μπορεί να σας προστατεύσει 
από σοβαρούς τραυματισμούς. 
Μη φοράτε ρούχα επάνω από το 
εξάρτημα μεταφοράς και μην 
παρεμποδίζετε με άλλον τρόπο 
την πρόσβαση στον 
ταχυσύνδεσμο. ● Κίνδυνος 
τραυματισμού από 
περιστρεφόμενα εξαρτήματα. 
Απενεργοποιήστε τον κινητήρα, 
αφαιρέστε τις μπαταρίες και 
βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα 
μέρη είναι εντελώς ακίνητα:

Πριν αφήσετε τη συσκευή 
χωρίς επιτήρηση.

Πριν ελέγξετε τη συσκευή αν 
έχει χτυπηθεί από ξένο 
αντικείμενο.

Πριν ελέγξετε τη συσκευή και 
πριν κάνετε συντήρηση ή 
εργασίες στη συσκευή.

� ΠΡΟΣΟΧΗ ● Η λειτουργία 
παρόμοιων εργαλείων στον 
περιβάλλοντα χώρο αυξάνει τον 
κίνδυνο βλάβης της ακοής και 
την πιθανότητα να μην 
αντιληφθείτε πιθανούς 
κινδύνους, π.χ. άτομα που 
εισέρχονται στον χώρο εργασίας 
σας. ● Μην κάνετε αλλαγές στη 
συσκευή και να χρησιμοποιείτε 
μόνο εξαρτήματα και 
ανταλλακτικά που συνιστώνται 
από τον κατασκευαστή.  
● Κίνδυνος για την υγεία λόγω 
εισπνοής σκόνης. Κατά την 
εργασία με τη συσκευή να 
φοράτε αναπνευστική μάσκα. 
● Βρέξτε τις σκονισμένες 
επιφάνειες ώστε να μειώσετε την 
ποσότητα σκόνης. ● Μην 
λειτουργείτε τη συσκευή κοντά 
σε ανοικτά παράθυρα. ● Μην 
στρέφετε ποτέ το ακροφύσιο 
προς ανθρώπους ή ζώα.
ΠΡΟΣΟΧΗ ● Ζημιές στη 
συσκευή όταν στην είσοδο αέρα 
αναρροφούνται υλικά σάρωσης. 
Μην τοποθετείτε τον φυσητήρα 
πάνω ή κοντά σε ελεύθερα υλικά 
σάρωσης. ● Ποτέ μην εισάγετε 
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αντικείμενα στους σωλήνες 
φυσητήρα.
Υπόδειξη ● Χρησιμοποιήστε 
την προέκταση του ακροφυσίου 
έτσι ώστε το ρεύμα αέρα να 
βρίσκεται κοντά στο έδαφος και 
να λειτουργεί αποτελεσματικά. 
● Η συσκευή επιτρέπεται να 
λειτουργεί μόνο τις 
επιτρεπόμενες ώρες. Τηρείτε 
σχετικά τους τοπικούς 
κανονισμούς και νόμους. Από τη 
λειτουργία νωρίς το πρωί ή αργά 
το βράδυ, ενδέχεται να 
ενοχλούνται άλλα άτομα.

Ασφαλής μεταφορά και 
αποθήκευση

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
● Απενεργοποιήστε τη συσκευή, 
αφήστε την να κρυώσει και 
αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν την 
αποθηκεύσετε ή τη μεταφέρετε.
� ΠΡΟΣΟΧΗ ● Κίνδυνος 
τραυματισμού και ζημιάς στη 
συσκευή. Ασφαλίστε τη συσκευή 
κατά τη μεταφορά από 
μετακίνηση ή πτώση.
ΠΡΟΣΟΧΗ ● Αφαιρέστε τυχόν 
ξένα σώματα από τη συσκευή 
πριν τη μεταφέρετε ή 
αποθηκεύσετε. ● Αποθηκεύστε 
τη συσκευή σε στεγνό και καλά 
αεριζόμενο χώρο όπου δεν 
έχουν πρόσβαση παιδιά. 
Κρατήστε τη συσκευή μακριά 
από διαβρωτικές ουσίες, όπως 
χημικά προϊόντα κήπου. ● Μην 

αποθηκεύετε τη συσκευή σε 
υπαίθριο χώρο.

Ασφαλής συντήρηση και 
φροντίδα

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ● Πριν 
από την επιθεώρηση, τον 
καθαρισμό ή τη συντήρηση της 
συσκευής απενεργοποιήστε τον 
κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα 
κινούμενα μέρη είναι πλήρως 
σταματημένα και αφαιρέστε την 
μπαταρία. ● Οι εργασίες σέρβις 
και συντήρησης σε αυτή τη 
συσκευή απαιτούν ιδιαίτερη 
προσοχή και γνώσεις και 
επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο 
από κατάλληλα εξειδικευμένο 
προσωπικό. Για συντήρηση 
πηγαίνετε τη συσκευή σε 
εξουσιοδοτημένο κατάστημα 
σέρβις.   ● Βεβαιωθείτε ότι η 
συσκευή βρίσκεται σε ασφαλή 
κατάσταση ελέγχοντας σε τακτά 
χρονικά διαστήματα ότι οι πείροι, 
τα παξιμάδια και οι βίδες είναι 
σφιγμένα.
� ΠΡΟΣΟΧΗ ● Χρησιμοποιείτε 
μόνο ανταλλακτικά, αξεσουάρ 
και πρόσθετα εξαρτήματα που 
έχουν την έγκριση του 
κατασκευαστή. Τα γνήσια 
ανταλλακτικά, αξεσουάρ και 
πρόσθετα εξαρτήματα εγγυώνται 
την ασφαλή και απρόσκοπτη 
λειτουργία της συσκευής.
ΠΡΟΣΟΧΗ ● Μετά από κάθε 
χρήση καθαρίστε το προϊόν με 
μαλακό, στεγνό πανί.
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Υπόδειξη ● Επιτρέπεται να 
εκτελείτε μόνο τις ρυθμίσεις και 
επισκευές που περιγράφονται σε 
αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας. 
Για πρόσθετες επισκευές 
επικοινωνήστε με τα 
εξουσιοδοτημένα καταστήματα. 
● Οι χαλασμένες και οι 
δυσανάγνωστες 
προειδοποιητικές πινακίδες στη 
συσκευή πρέπει να 
αντικαθίστανται από 
εξουσιοδοτημένα καταστήματα.

Λοιποί κίνδυνοι
Ορισμένοι υπολειπόμενοι 
κίνδυνοι παραμένουν ακόμα και 
κατά την προβλεπόμενη 
λειτουργία της συσκευής. Κατά 
τη χρήση της συσκευής 
ενδέχεται να προκύψουν οι 
ακόλουθοι κίνδυνοι:
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι κραδασμοί μπορεί να 
προξενήσουν τραυματισμούς. 
Χρησιμοποιήστε το σωστό 
εργαλείο για κάθε εργασία, 
χρησιμοποιήστε τις 
παρεχόμενες λαβές και 
χρησιμοποιήστε την πιο 
χαμηλή ταχύτητα για τη 
διεκπεραίωση της εργασίας.

Ο θόρυβος μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στην ακοή. 
Φορέστε ωτοασπίδες και 
περιορίστε την καταπόνηση.

 Τραυματισμοί από 
εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα 
που μπορεί να εξέρχονται από 

τον σωλήνα φυσήματος λόγω 
της πίεσης του αέρα.

Φοράτε πάντα προστατευτικά 
γυαλιά.

Μείωση του κινδύνου
� ΠΡΟΣΟΧΗ
● Η χρήση του εργαλείου για 
μεγάλο χρονικό διάστημα 
ενδέχεται λόγω των 
κραδασμών να προκαλέσει στα 
χέρια διαταραχές κυκλοφορίας 
αίματος. Δεν μπορεί να 
καθοριστεί διάρκεια 
χρησιμοποίησης με γενική 
ισχύ, διότι αυτή εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες:
Ατομική προδιάθεση για 
διαταραχή κυκλοφορίας 
αίματος (συχνά κρύα χέρια, 
μούδιασμα δακτύλων)

Χαμηλή θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. Για προστασία 
των χεριών φοράτε ζεστά 
γάντια.

 Το σφίξιμο της λαβής 
εμποδίζει την καλή 
κυκλοφορία του αίματος.

Η αδιάκοπη λειτουργία έχει 
πιο βλαβερές συνέπειες απ' 
ότι η λειτουργία με 
διαλείμματα.
Κατά την τακτική, πολύωρη 
χρήση του εργαλείου και 
εφόσον εκδηλώνονται 
επανειλημμένα συμπτώματα 
όπως π.χ. μούδιασμα 
δακτύλων, κρύα χέρια, 
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συνιστάται να συμβουλευτείτε 
έναν γιατρό.

Προβλεπόμενη χρήση
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από 
παιδιά ή από ενήλικες με περιορισμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες καθώς ούτε και από 
άτομα που δεν γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες.
 Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη για επαγγελματική 

χρήση.
 Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε υπαίθριο 

χώρο.
 Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε 

ξηρό, καλά φωτισμένο περιβάλλον.
 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να απομακρύνει με 

αέρα από το έδαφος ελαφρά υλικά σάρωσης όπως 
φύλλα, χόρτα, κλαδάκια και άλλα απορρίμματα 
κήπων.

Προβλέψιμη λανθασμένη χρήση
Δεν επιτρέπεται καμία μη ενδεδειγμένη χρήση. 
Ο χειριστής έχει την ευθύνη για ζημιές που θα 
προκύψουν από μη ενδεδειγμένη χρήση.

Προστασία του περιβάλλοντος
Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. 
Απορρίπτετε τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά 
ορθό τρόπο.
Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 
περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά και, 
συχνά, εξαρτήματα όπως μπαταρίες απλές, 
επαναφορτιζόμενες ή λάδια, τα οποία σε 

περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή απόρριψης 
μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συστατικά είναι 
απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι 
συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται 
να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά 
είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.kaercher.com/
REACH

Παρελκόμενα και ανταλλακτικά
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και γνήσια 
ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής.
Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα 
ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση 
www.kaercher.com.

Παραδοτέος εξοπλισμός
Ο παραδοτέος εξοπλισμός της συσκευής απεικονίζεται 
επάνω στη συσκευασία. Κατά την αφαίρεση από τη 
συσκευασία ελέγξτε την πληρότητα των περιεχομένων. 
Σε περίπτωση που λείπουν παρελκόμενα ή έχουν 
προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, ενημερώστε τον 
προμηθευτή σας.

Σύμβολα επάνω στη συσκευή

Περιγραφή συσκευής
Σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας περιγράφεται ο 
μέγιστος δυνατός εξοπλισμός. Στο παραδοτέο υλικό 
υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το μοντέλο (ανατρέξτε 
στη συσκευασία).
Εικόνα βλ. τις σελίδες εικόνων
Εικόνα A

1 Ακροφύσιο υψηλής ταχύτητας σωλήνα φυσήματος

2 Στρογγυλό ακροφύσιο σωλήνα φυσήματος με 
μεταλλική ξύστρα

3 Σωλήνας φυσήματος

4 Κρίκοι ιμάντα μεταφοράς

5 Σταθεροποίηση στροφών

6 Κουμπί Turbo Boost

7 Διακόπτης λειτουργίας

8 Υποδοχή μπαταρίας

9 Πινακίδα τύπου

10 Πλήκτρο απασφάλισης μπαταριών

11 *Μπαταρία Battery Power+ 36V

12 *Ταχυφορτιστής Battery Power+ 36V

13 Ιμάντας μεταφοράς

* optional

Συστοιχία μπαταριών
Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με συστοιχία 
μπαταριών 36 V Kärcher Battery Power+.

Πριν από την έναρξη χρήσης διαβάστε 
τις οδηγίες χρήσης και όλες τις 
υποδείξεις ασφαλείας.

Κατά την εργασία με τη συσκευή να 
φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά 
και ωτοασπίδες.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή 
υγρασία. 

Κίνδυνος από εκσφενδονιζόμενα 
αντικείμενα. Απομακρύνετε τους 
παρευρισκόμενους από την περιοχή 
εργασίας.

Περιστρεφόμενα πτερύγια ανεμιστήρα. 
Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια μακριά 
από τα ανοίγματα όσο η συσκευή είναι σε 
λειτουργία.

Τράβηγμα: Ταχυσύνδεσμος

Η εγγυημένη στάθμη ηχητικής πίεσης 
που αναγράφεται στην ετικέτα είναι 
96 dB(A).
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Συναρμολόγηση
Συσκευή συναρμολόγησης

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας όχι πλήρως 
συναρμολογημένης συσκευής
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο εφόσον έχει 
συναρμολογηθεί πλήρως και λειτουργεί άψογα.
1. Συνδέστε το ακροφύσιο του σωλήνα φυσήματος.

a Σύρετε τις εσοχές στο ακροφύσιο πάνω από τις 
μύτες του σωλήνα φυσήματος.
Εικόνα B

b Γυρίστε το ακροφύσιο έτσι ώστε τα δύο βέλη να 
δείχνουν το ένα προς το άλλο.
Το ακροφύσιο έχει πιάσει.

Ανάρτηση ιμάντα μεταφοράς
1. Αγκιστρώστε τον ιμάντα στις οπές στη συσκευή, 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα πως ο ταχυσύνδεσμος 
είναι προσβάσιμος ανά πάσα στιγμή.
Εικόνα C

Χειρισμός
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας όχι πλήρως 
συναρμολογημένης συσκευής
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο εφόσον έχει 
συναρμολογηθεί πλήρως και λειτουργεί άψογα.
� ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από εκσφενδονιζόμενα 
αντικείμενα
Σε όλες τις εργασίες στη συσκευή να φοράτε 
προστατευτικά γυαλιά και κατάλληλα προστατευτικά 
γάντια.

Στοιχεία χειρισμού 
Ο φυσητήρας φύλλων έχει τα ακόλουθα στοιχεία 
χειρισμού:
 Έναν διακόπτη για ενεργοποίηση και 

απενεργοποίηση της συσκευής. Με τον διακόπτη 
αυτόν μπορεί να ρυθμίζονται οι στροφές ανάλογα με 
το πόσο πολύ πατιέται.

 Έναν μοχλό για σταθεροποίηση των στροφών και 
έτσι για να σταθεροποιείται η ταχύτητα του ρεύματος 
αέρα. 

 Ένα κουμπί Turbo Boost για τη μεγιστοποίηση της 
ταχύτητας αέρα που επιλέχτηκε με τη ρύθμιση 
στροφών. Η λειτουργία Boost παραμένει ενεργή για 
2 λεπτά, μετά επανέρχεται αυτόματα στην κανονική 
λειτουργία.

Τοποθέτηση μπαταριών
ΠΡΟΣΟΧΗ
Λερωμένες επαφές
Ζημιές στη συσκευή και την μπαταρία
Πριν από τη χρήση ελέγξτε την υποδοχή της μπαταρίας 
και τις επαφές για ρύπους και, εάν είναι απαραίτητο, 
καθαρίστε τις.
Εικόνα D
1. Σπρώξτε την μπαταρία στην υποδοχή, ώσπου να 

κλειδώσει με έναν ήχο.

Ενεργοποίηση συσκευής
� ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από εκσφενδονιζόμενα 
αντικείμενα και βλάβης της ακοής λόγω θορύβου
Πάντα να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και ωτοασπίδες.
1. Τοποθετήστε την μπαταρία, βλ. κεφάλαιο 

Τοποθέτηση μπαταριών.

2. Πιέστε τον διακόπτη λειτουργίας.
Εικόνα E

3. Σταθεροποιήστε την ταχύτητα.
Εικόνα F
a Με τον ρυθμιστή στροφών ρυθμίστε την ένταση 

του ρεύματος αέρα.
b Εάν είναι απαραίτητο, για τη μέγιστη ταχύτητα 

ροής πατήστε το κουμπί Turbo Boost.

Αλλαγή ακροφύσιου
1. Αφαιρέστε το ακροφύσιο.

Εικόνα G
a Περιστρέψτε τον σύνδεσμο μπαγιονέτ μέχρι να 

μπορεί να βγει το ακροφύσιο.
b Αφαιρέστε το ακροφύσιο.

2. Τοποθετήστε το νέο ακροφύσιο.
a Σύρετε τις εσοχές στο ακροφύσιο πάνω από τις 

μύτες του σωλήνα φυσήματος.
Εικόνα B

b Γυρίστε το ακροφύσιο έτσι ώστε τα δύο βέλη να 
δείχνουν το ένα προς το άλλο.
Το ακροφύσιο έχει πιάσει.

Αφαίρεση μπαταρίας
Υπόδειξη
Σε περίπτωση μη χρήσης για μεγάλα διαστήματα 
αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή και 
προστατέψτε την από αναρμόδια χρήση.
1. Τραβήξτε το πλήκτρο απασφάλισης της μπαταρίας 

στην κατεύθυνση της μπαταρίας.
Εικόνα H

2. Για να απασφαλίσετε την μπαταρία πιέστε το 
πλήκτρο απασφάλισης.

3. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή.

Τερματισμός λειτουργίας
1. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή (βλ. 

κεφάλαιο  Αφαίρεση μπαταρίας).
2. Καθαρίστε τη συσκευή (βλ. κεφάλαιο  Καθαρισμός 

συσκευής).

Μεταφορά και αποθήκευση
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία, βλ. κεφάλαιο  Αφαίρεση 

μπαταρίας.
3. Αφαιρέστε το ακροφύσιο του σωλήνα φυσήματος.

Εικόνα G
a Περιστρέψτε το ακροφύσιο μέχρι να μπορεί να 

βγει από τον σωλήνα φυσήματος.
b Βγάλτε το ακροφύσιο του σωλήνα φυσήματος.               

Φροντίδα και συντήρηση
Η συσκευή δεν χρειάζεται συντήρηση.

Καθαρισμός συσκευής
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ανεξέλεγκτη λειτουργία
Κίνδυνος τραυματισμού
Κατά τα διαλείμματα και πριν από κάθε εργασία 
συντήρησης και επισκευής αφαιρείτε την μπαταρία από 
τη συσκευή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Λανθασμένος καθαρισμός
Ζημιές στη συσκευή
Καθαρίζετε τη συσκευή με βρεγμένο πανί.
Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν 
διαλυτικό.
Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό.
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Μην καθαρίζετε τη συσκευή με σωλήνα νερού ή με 
δέσμη νερού υψηλής πίεσης.
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (βλ. κεφάλαιο  Αφαίρεση 

μπαταρίας).

3. Καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα 
μαλακό, στεγνό πανί ή με μια βούρτσα. 
Εικόνα I

Αντιμετώπιση βλαβών
Οι βλάβες οφείλονται συχνά σε ασήμαντες αιτίες, τις 
οποίες μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας με τη 
βοήθεια του παρακάτω πίνακα. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας ή σε περίπτωση βλάβης που δεν 
αναγράφεται εδώ μπορείτε να απευθύνεστε σε 
εξουσιοδοτημένο κατάστημα.

Με την αύξηση της παλαιότητας, η απόδοση της 
συστοιχίας μπαταριών θα μειωθεί ακόμη και με πολύ 
καλή προσοχή, έτσι ώστε, ακόμα και όταν φορτίζεται 
πλήρως, ο πλήρης χρόνος λειτουργίας δεν έχει ακόμα 
επιτευχθεί. Αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα.

Εγγύηση
Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι 
εκδίδονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. 
Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από 
εμάς χωρίς χρέωση εντός της προθεσμίας εγγύησης, 
εφόσον οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε 
περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή 
σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών, προσκομίζοντας το 
παραστατικό της αγοράς.
(για διευθύνσεις βλέπε την πίσω σελίδα)

Τεχνικά στοιχεία

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

Τιμή δονήσεων
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η αναγραφόμενη τιμή δονήσεων μετρήθηκε με 
τυποποιημένη μέθοδο ελέγχου και επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των συσκευών.
Η αναγραφόμενη τιμή δονήσεων επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται για προσεγγιστική εκτίμηση της 
καταπόνησης.
Ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιείται η συσκευή, 
η πρόκληση δονήσεων σε στιγμιαία χρήση της 
συσκευής ενδέχεται να αποκλίνει από τη αναγραφόμενη 
συνολική τιμή.  

Συσκευές με τιμή δονήσεων 
σε χέρι-βραχίονα > 2,5 m/s² 

(βλ. κεφάλαιο Τεχνικά 
χαρακτηριστικά στο 
εγχειρίδιο χρήσης)

� ΠΡΟΣΟΧΗ ● Η αδιάκοπη 
χρήση της συσκευής για πολλές 
ώρες μπορεί να προκαλέσει 
αίσθημα μουδιάσματος. ● Για 
προστασία των χεριών φοράτε 

Σφάλμα Αιτία Αντιμετώπιση

Η συσκευή δεν τίθεται σε 
λειτουργία

Οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί 
σωστά.

 Σπρώξτε τις μπαταρίες στην υποδοχή, 
ώσπου να κουμπώσουν.

Οι μπαταρίες είναι άδειες.  Φορτίστε τις μπαταρίες.

Οι μπαταρίες είναι χαλασμένες.  Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Η συσκευή σταματά κατά 
τη διάρκεια της 
λειτουργίας

Η μπαταρία υπερθερμάνθηκε  Περιμένετε, μέχρι η θερμοκρασία της 
μπαταρίας να πέσει σε επιτρεπτές τιμές.

Ο κινητήρας υπερθερμάνθηκε  Διακόψτε την εργασία και αφήστε το μοτέρ 
να κρυώσει.

LB 930/
36 
Battery

Στοιχεία ισχύος συσκευής

Ονομαστική τάση V 36 

Μέση ταχύτητα αέρα km/h 145

Μέση ταχύτητα αέρα τούρμπο km/h 177

Μέγιστη θεωρητική ταχύτητα αέρα 
φυσητήρα μπαταρίας

km/h 177

Μέγιστη θεωρητική ταχύτητα αέρα 
τούρμπο λειτουργίας φυσητήρα 
μπαταρίας

km/h 217

Όγκος αέρα φυσητήρα μπαταρίας m3/h 731

Όγκος αέρα τούρμπο λειτουργίας 
φυσητήρα μπαταρίας

m3/h 969

Διαστάσεις και βάρη

Βάρος (χωρίς μπαταρίες) kg 3,5

Μήκος x πλάτος x ύψος mm 916x177
x323

Μετρημένες τιμές κατά EN 50636-2-100

Στάθμη ηχητικής πίεσης LpA dB(A) 84,2

Αβεβαιότητα ΚpA dB(A) 3,0

Στάθμη ηχητικής ισχύος LWA + 
Αβεβαιότητα ΚWA 

dB(A) 96

Συνολική τιμή δονήσεων m/s2 7,6

Αβεβαιότητα Κ m/s2 1,5

LB 930/
36 
Battery
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