
 

 

 

 

MANUAL CU INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 

SUFLANTA CU ACUMULATORI Li-Ion 56 V 
  MODEL LB5800 

Nota: Suflanta este pentru utilizare casnica sau comerciala 

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de rănire, utilizatorul trebuie să 

citească și să înțeleagă manualul de utilizare înainte de a utiliza acest 

produs. Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare. 
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CITITI INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE! 
CITIȚI ȘI ÎNȚELEGEȚI MANUALUL CU INSTRUCTIUNI DE 

UTILIZARE! 

 

 AVERTISMENT: Praful creat prin șlefuire, tăiere, șlefuire, 

gaurire și alte activități de construcții conțin substanțe chimice 
cunoscute ca ar putea provoca cancer, defecte congenitale sau alte 
vătămări ale reproducerii. Câteva exemple de aceste substanțe chimice 
sunt: 

• Plumb din vopsele pe bază de plumb, 

• Silice cristalină din cărămizi și ciment și alte produse de 

zidărie și 

• Arsenic și crom din cheresteaua tratată chimic. 

Riscul dumneavoastră de la aceste expuneri variază în funcție de 

cât de des faceți acest tip de muncă. Pentru a vă reduce expunerea la 

aceste substanțe chimice: lucrați într-o zonă bine ventilată și lucrați cu 

echipamente de siguranță aprobate, cum ar fi acele măști de praf care 

sunt special concepute pentru a filtra particulele microscopice. 

GHIDURI DE SIGURANȚĂ 

SIMBOLURI DE SIGURANTA 
Scopul simbolurilor de siguranță este de a vă atrage atenția asupra 
posibilelor pericole. Simbolurile de siguranță și explicațiile cu acestea 
merită atenția și înțelegerea dumneavoastră atentă. Simbolurile de 
avertizare nu elimină, prin ele însele, niciun pericol. Instrucțiunile și 
avertismentele pe care le oferă nu înlocuiesc măsurile adecvate de 
prevenire a accidentelor. 

 AVERTISMENT Asigurați-vă că citiți și înțelegeți toate 

instrucțiunile de siguranță din acest manual al operatorului, inclusiv 
toate simbolurile de alertă de siguranță, cum ar fi „PERICOL”, 
„AVERTISMENT” și „ATENȚIE” înainte de a utiliza acest instrument. 
Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la 
șoc electric, incendiu și/sau vătămare corporală gravă. 

 



 

 

PREVENIREA DAUNELOR SI MESAJE DE 

INFORMARE 

Acestea informează utilizatorul despre informații și/sau instrucțiuni 
importante care ar putea duce la deteriorarea echipamentului sau a 
altor materiale dacă nu sunt respectate. Fiecare mesaj este precedat 
de cuvântul „NOTA”, ca în exemplul de mai jos: 

NOTA: Dacă aceste instrucțiuni nu sunt respectate, pot apărea daune 

echipamentelor și/sau proprietății. 

  AVERTISMENT: Utilizarea oricăror scule 

electrice poate duce la aruncarea de obiecte 
străine în ochi, ceea ce poate duce la leziuni grave 
ale ochilor. Înainte de a începe operarea uneltelor 
electrice, purtați întotdeauna ochelari de protecție 

sau ochelari de protecție cu ecrane laterale și un ecran complet pentru 
față atunci când este necesar. Vă recomandăm o mască de siguranță 
Wide Vision, pentru utilizare peste ochelari de vedere, sau ochelari de 
protecție standard cu ecrane laterale. Utilizați întotdeauna protecție 
pentru ochi care este marcată conform ANSI Z87.1. 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE 
Această pagină prezintă și descrie simbolurile de siguranță care pot 

apărea pe acest produs. Citiți, înțelegeți și urmați toate instrucțiunile de 

pe mașină înainte de a încerca asamblarea și operarea. 

 

Alertă de 

siguranță 

Măsuri de precauție care implică 

siguranța dvs. 

 

Citiți și 

înțelegeți 

Manualul de 

utilizare 

Pentru a reduce riscul de rănire, 

utilizatorul trebuie să citească și să 

înțeleagă manualul de utilizare 

înainte de a utiliza acest produs. 

 
Par lung 

Neținerea părului lung departe de 

priza de aer poate duce la vătămări 

corporale. 



 

 

 
Haine largi 

Îmbrăcămintea larga poate fi atrasa în 

orificiile de admisie a aerului si poate 

duce la vătămări corporale. 

 
Protecția 

ochilor 

Purtați întotdeauna ochelari de 

protecție sau ochelari de protecție cu 

ecrane laterale și un ecran complet 

pentru față atunci când utilizați acest 

produs. 

 
Tubul suflantei 

Nu folositi suflanta fara tubul 

acesteia.. 

 

Țineți 

persoanele 

străine departe 

Țineți persoanele la minim 15m 

distanta. 

 Simbol 

reciclare 

Acest produs folosește baterii litiu-ion 

(Li-ion). Legile locale, statale sau 

federale pot interzice aruncarea 

bateriilor la gunoiul obișnuit. 

Consultați autoritatea locală pentru 

deșeuri pentru informații referitoare la 

opțiunile de reciclare și/sau eliminare 

disponibile. 

 

IPX4 
Grad de 

protecție 
Protecție împotriva stropirii cu apă 

V Volți Tensiune 

min Minute Timp 

CFM 
Picioare cubice 

Volumul de aer 

MPH Mile pe ora Viteza aerului 



 

 

 Curent 

continuu 

Caracteristica curentului electric 

Când utilizați un aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile 

de precauție de bază, inclusiv următoarele: 

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA 

ACEST PRODUS! 

 PERICOL: Persoanele cu dispozitive electronice, cum ar fi 

stimulatoare cardiace, trebuie să-și consulte medicul înainte de a utiliza 
acest produs. Utilizarea echipamentelor electrice în imediata apropiere 
a unui stimulator cardiac poate cauza interferențe sau defectarea 
stimulatorului cardiac. 

     AVERTISMENT: Pentru a asigura siguranța și fiabilitatea, toate 

reparațiile trebuie efectuate de un tehnician de service calificat. 

 AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc 

electric sau rănire: 

 Cunoașteți-va suflanta electrică. Citiți cu atenție manualul 
de instrucțiuni. Aflați aplicațiile și limitările suflantei, 
precum și pericolele potențiale specifice legate de acest 
suflante. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de 
electrocutare, incendiu sau rănire gravă. 

 Nu permiteți ca suflantul să fie folosit ca jucărie. Este 
necesară o atenție deosebită atunci când este utilizat de 
către sau în apropierea copiilor. 

 Utilizați numai așa cum este descris în acest manual. 
Utilizați numai atașamentele recomandate de producător. 

 Dacă suflanta nu funcționează așa cum ar trebui, a fost 
scăpata, deteriorata, lăsata în aer liber sau scăpata în apă, 
returnați-o la un centru de service. 

 Nu manipulați încărcătorul, inclusiv ștecherul sau bornele 
încărcătorului cu mâinile ude.  

 Nu utilizați cu orificiile de ventilație blocate; mențineți 
orificiile de ventilație fără praf, scame, păr și orice ar putea 
reduce fluxul de aer. Nu introduceți obiecte in aceste 
orificii. 

 Țineți părul, hainele largi, degetele și toate părțile corpului 
departe de deschideri și părți în mișcare. Hainele largi, 



 

 

bijuteriile sau părul lung pot fi atrase în orificiile de 
ventilație. 

 Asigurați părul lung deasupra nivelului umerilor pentru a 
preveni încurcarea părților în mișcare. 

 Aveți grijă suplimentară când curățați pe scări. 
 Nu încărcați acumulatorul în aer liber. Folosiți numai 

încărcătorul furnizat de producător pentru reîncărcare. 
 Nu lăsați suflanta nesupravegheata când bateria este 

introdusă in aceasta. Scoateți bateria atunci când suflanta nu 
este utilizată și înainte de operatiile de întreținere. 

 Nu utilizați suflantele în atmosfere explozive, cum ar fi în 
prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. 
Suflantele creează scântei care pot aprinde praful sau 
vaporii. 

 Utilizați suflanta alimentata numai cu pachetul de baterii 
special desemnat de către producător. Utilizarea oricăror 
alte baterii poate crea un risc de incendiu. 

Utilizați numai cu acumulatorii și încărcătoarele enumerate mai 

jos. 

Acumulator  Incarcator 

BA1120, BA1400, 

BA2240 BA2800, 

BA4200 

CH5500 

CH2100 

 Fii atent, ai grijă ce faci și folosește bunul simț când utilizezi 

suflanta electrica. Nu utilizați suflanta când sunteți obosit, 

supărat sau sub influența drogurilor, alcoolului sau 

medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării 

suflantelor poate duce la vătămări corporale grave. 

 Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este 

în poziția blocat sau oprit înainte de a introduce acumulatorul. 

Purtarea suflantelor cu degetul pe comutator sau introducerea 

acumulatorului într-o suflanta cu comutatorul pornit provoacă 

accidente. 

 Utilizați echipament de siguranță. Purtați întotdeauna protecție 

pentru ochi. Masca de praf, încălțămintea de protecție 

antiderapanta, casca de protecție sau protecția pentru auz 

trebuie folosite în condiții adecvate. 



 

 

 Nu utilizați pe o scară, acoperiș, copac sau alt suport instabil. O 

bază stabilă pe o suprafață solidă permite un control mai bun al 

suflantei în situații neașteptate. 

 Aveți întotdeauna grijă de picioarele dvs, copiii sau animalele 

de companie din jurul vostru atunci când scoateți acumulatorul 

din suflantă. NU scoateți NICIODATĂ acumulatorul atunci când 

vă aflați într-o poziție înaltă. 

 Nu folosiți suflanta dacă întrerupătorul nu o pornește sau nu o 

oprește. O suflantă care nu poate fi controlată cu comutatorul 

este periculoasă și trebuie reparată. 

 Deconectați acumulatorul de la suflantă înainte de a face orice 

reglare, de a schimba accesoriile sau de a depozita suflanta. 

Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii 

accidentale a suflantei. 

 Opriți toate comenzile înainte de a scoate bateria. 

 NU încercați să îndepărtați blocajele din unitate fără a scoate 

mai întâi bateria. 

 Verificați alinierea greșită sau blocarea pieselor în mișcare, 

spargerea pieselor și orice altă condiție care poate afecta 

funcționarea suflantei. Dacă este deteriorata, solicitați service-

ului înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de 

suflante prost întreținute. 

 Păstrați suflanta și mânerul acestuia uscate, curate și fără ulei 

și grăsime. Utilizați întotdeauna o cârpă curată când curățați. 

Nu utilizați niciodată lichide de frână, benzină, produse pe bază 

de petrol sau orice solvenți puternici pentru a vă curăța 

suflanta. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de 

pierdere a controlului și de deteriorare a plasticului carcasei. 

 Purtați întotdeauna ochelari de protecție cu ecrane laterale. 

Ochelarii de zi cu zi au doar lentile rezistente la impact. NU 

sunt ochelari de protecție. Respectarea acestei reguli va 

reduce riscul de vătămare a ochilor. 

 Purtați întotdeauna protecție pentru ochi cu ecrane laterale 

marcate conform ANSI Z87.1 împreună cu protecție auditivă 

atunci când utilizați acest echipament. 



 

 

 Protejați-vă plămânii. Purtați o mască de față sau de praf dacă 
operația este prăfuită. Respectarea acestei reguli va reduce 
riscul de vătămare corporală gravă. 

 Protejați-vă auzul. Purtați protecție auditivă pe perioade lungi 
de utilizare. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de 
vătămare corporală gravă. 

 Suflantele alimentate cu baterii nu trebuie să fie conectate la o 
priză electrică; prin urmare, acestea sunt întotdeauna în stare 
de funcționare. Fiți conștienți de posibilele pericole atunci când 
nu utilizați suflanta alimentată cu baterii sau când schimbați 
accesoriile. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de 
electrocutare, incendiu sau vătămare corporală gravă. 

 Purtați pantaloni lungi grei, mâneci lungi și cizme. Evitați 
îmbrăcămintea largi sau bijuteriile care ar putea fi prinse în 
părțile mobile ale mașinii sau motorului acesteia. 

 Nu utilizați echipamentul în timp ce sunteți desculți sau când 
purtați sandale sau încălțăminte ușoară similară. Purtați 
încălțăminte de protecție care vă va proteja picioarele și vă va 
îmbunătăți așezarea pe suprafețe alunecoase. 

 Nu incinerați aparatul chiar dacă este grav deteriorat. Bateriile 
pot exploda într-un incendiu. 

 Bateriile pot exploda în prezența unei surse de aprindere. 
Pentru a reduce riscul de vătămare corporală gravă, nu utilizați 
niciodată niciun produs fără fir în prezența unei flăcări 
deschise. O baterie explodata poate propulsa resturile și 
substanțele chimice. Dacă este expus, clătiți imediat cu apă. 

 Păstrați picioarele ferme și echilibrul. Nu vă depășiți. Depășirea 
poate duce la pierderea echilibrului. 

 Verificați zona de lucru înainte de fiecare utilizare. Îndepărtați 
toate obiectele, cum ar fi pietre, sticlă spartă, cuie, sârmă sau 
sfoară, care pot fi aruncate sau încurcate în mașină. 

 Nu îndreptați tubul suflantei în direcția oamenilor sau a 
animalelor de companie. 

 Nu porniți niciodată unitatea fără echipamentul corespunzător 
atașat. Asigurați-vă întotdeauna că tubul suflantei este instalat. 

 Când nu este utilizat, suflanta trebuie depozitata în interior, într-
un loc uscat, sigur, departe de îndemâna copiilor. 

 Țineți toți trecătorii, copiii și animalele de companie la cel puțin 
50 de metri distanță. 



 

 

 Întreținerea suflantei trebuie efectuată numai de personal 
calificat de reparații. Service-ul sau întreținerea efectuate de 
personal necalificat poate duce la un risc de rănire. 

 Când reparați o suflante, utilizați numai piese de schimb 
identice. Urmați instrucțiunile din secțiunea Întreținere a acestui 
manual. Utilizarea pieselor neautorizate sau nerespectarea 
instrucțiunilor de întreținere poate crea un risc de șoc sau 
rănire. 

 Nu utilizați niciodată suflanta lângă foc sau cenușă fierbinte. 
Utilizarea în apropierea incendiilor sau a cenușii poate răspândi 
incendiile și poate duce la răniri grave și/sau daune materiale. 

 Nu utilizați niciodată suflante pentru a împrăștia substanțe 
chimice, îngrășăminte sau orice alt substanțe toxice. 
Răspândirea acestor substanțe poate duce la rănirea gravă a 
operatorului sau a celor din jur. 

 Nu așezați niciodată suflanta pe nicio suprafață, cu excepția 
unei suprafețe dure și curate când motorul merge. Pietrișul, 
nisipul și alte resturi pot fi preluate de admisia de aer și 
aruncate către operator sau trecători, cauzând posibile răni 
grave. 

 Salvați aceste instrucțiuni. Consultați-le frecvent și folosiți-le 
pentru a instrui pe alții care pot folosi acest instrument. Dacă 
împrumutați acest instrument altcuiva, împrumutați-i și aceste 
instrucțiuni pentru a preveni utilizarea greșită a produsului și 
posibile răniri. 

 
PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI! 

INTRODUCERE 
Felicitări pentru alegerea suflantei cu acumulator litiu-ion de 56 V. A 
fost proiectata și fabricat pentru a vă oferi cea mai bună fiabilitate și 
performanță posibile. 
Dacă întâmpinați orice problemă pe care nu o puteți remedia cu 
ușurință, vă rugăm să contactați centrul de asistență pentru clienți EGO 
1-855-EGO-5656. 
Acest manual conține informații importante privind asamblarea, 
operarea și întreținerea în siguranță a produsului dvs. Citiți-l cu atenție 
înainte de a utiliza produsul. Păstrați acest manual la îndemână, astfel 
încât să îl puteți consulta în orice moment. 
 



 

 

Seria _____________________ Data cumpararii _________________ 

TREBUIE SĂ ÎNREGISTRAȚI ATÂT NUMĂRUL DE SERIE, ȘI DATA CUMPĂRĂRII ȘI 

PĂSTRAȚI-LE ÎN UN LOC SIGUR PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE 

SPECIFICATII 
Tensiune 56 V  

Debit maxim de aer 986 mc/ora   

Viteza aer 
235km/ora (fără duză conică) 

265 km/ora (cu duză conică) 

Forta maxima de suflare 18.0 Newtoni 

Timp aprox de functionare 

(cu acumulator 5.0Ah EGO 

BA2800 56V) 

200 min (turatie mica) 

30 min (turatie mare) 

18 min (mod boost) 

greutate (fara acumulatori) 2.17 kg 

Set de livrare 
PART NAME QUANTITY 

Suflanta  1 

Tubul suflantei 1 

Duza conica 1 

Duza plata 1 

Manual cu instrucțiuni 1 

ACCESORII RECOMANDATE 
DENUMIRE MODEL 

DUZA LATA AN5801 

Suport-ham umăr AP5300 



 

 

DESCRIERE 
SUFLANTA (Fig. 1) 
Utilizarea în siguranță a acestui produs necesită înțelegerea informațiilor 

de pe suflanta și din acest manual de instrucțiuni, precum și cunoașterea 

lucrării pe care o faceți. Înainte de a utiliza acest produs, familiarizați-vă 

cu toate caracteristicile de operare și regulile de siguranță. 

1 

 

 

Air-Speed Trigger Pornește/oprește suflanta și reglează viteza 

aerului 

Speed/Lock-On Dial Pornește sau oprește suflanta; blochează 
suflanta la orice viteză 

Boost Button Amplifică viteza aerului la maxim 

Battery-Release 

Button 

Eliberează acumulatorul de la suflantă 

Latch  Blochează acumulatorul atunci când îl 

instalează pe suflante 

Tube-Release Button Eliberează tubul din suflantă 

Tapered Nozzle Concentrează fluxul de aer și mărește viteza 

aerului 

Flat Nozzle Împrăștie și mai mult fluxul de aer și mărește 

zona de curățare 



 

 

ASAMBLARE 
 AVERTIZARE: Dacă vreo piesă este deteriorată sau lipsește, 

nu utilizați acest produs până când piesele nu sunt înlocuite. Utilizarea 
acestui produs cu piese deteriorate sau lipsă poate duce la vătămări 
corporale grave. 

 AVERTIZARE: Nu încercați să modificați acest produs sau să 

creați accesorii nerecomandate pentru utilizare cu această suflantă. 
Orice astfel de modificare sau modificare reprezintă o utilizare greșită și 
poate duce la o stare periculoasă care poate duce la posibile vătămări 
corporale grave. 

 AVERTIZARE: Scoateți întotdeauna acumulatorul din produs 

când asamblați piesele, faceți ajustări, curățați sau când produsul nu 
este utilizat. 

DESPACHETARE 

 Acest produs necesită asamblare. 
 Scoateți cu grijă produsul și orice accesorii din cutie. Asigurați-

vă că toate articolele enumerate în setul de livrare sunt incluse. 

 AVERTIZARE: Nu utilizați acest produs dacă piesele de pe lista 

de ambalare sunt deja asamblate pe produsul dvs. atunci când îl 

despachetați. Piesele din această listă nu sunt asamblate pe produs de 

către producător și necesită instalarea clientului. Utilizarea unui produs 

care ar fi putut fi asamblat necorespunzător poate duce la vătămări 

corporale grave. 

• Inspectați produsul cu atenție pentru a vă asigura că nu a avut 
loc nicio rupere sau deteriorare în timpul transportului. 

• Nu aruncați materialul de ambalare până când nu ați inspectat 
cu atenție și ați utilizat în mod satisfăcător unealta. 

• Dacă unele piese sunt deteriorate sau lipsesc, vă rugăm să 
returnați produsul la locul de cumpărare. 

 

 

 



 

 

MONTAREA TUBULUI SUFLANTEI 

1. Scoateți acumulatorul de pe suflanta. 

2.  Aliniați canelura din 

tub cu butonul de pe 

carcasa suflantei. 

Împingeți tubul pe 

carcasa suflantei 

până când zăvorul se 

fixează în poziție 

(Fig. 2 & 3). 

3. Pentru a scoate 

tubul, apăsați și 

mențineți apăsat 

butonul de eliberare a 

tubului pentru a 

debloca zăvorul, apoi 

trageți tubul direct din 

suflantă (Fig. 4).  



 

 

ASAMBLAREA 

DUZELOR 

1. Scoateți 

acumulatorul de pe 

suflanta. 

2. Aliniați canelura din duza 

conică cu butonul de pe 

tub. Împingeți duza pe 

tub până când se fixează 

în poziție (Fig. 5 & 6). 

3. Pentru a scoate duza 

conică, apăsați și țineți 

apăsat butonul de 

eliberare a duzei pentru 

a debloca zăvorul, apoi 

trageți duza direct din 

suflantă (Fig. 7).  

   Urmați aceeași 

secvență pentru a 

asambla sau scoate 

duza plată.  



 

 

UTILIZARE 
AVERTIZARE: Nu permiteți familiarizarea cu acest produs 

să vă facă neglijent. Amintiți-vă că o fracțiune de secundă neglijentă 
este suficientă pentru a provoca răni grave. 

 AVERTIZARE: Purtați întotdeauna protecție pentru ochi 

marcată conform ANSI Z87.1, împreună cu protecție auditivă. 
Nerespectarea acestui lucru poate duce la aruncarea obiectelor în ochi 
și la alte răni posibile grave. 

  AVERTIZARE: Nu utilizați atașamente sau accesorii 

nerecomandate de producătorul acestui produs. Utilizarea de 
atașamente sau accesorii nerecomandate poate duce la vătămări 
corporale grave. 
Înainte de fiecare utilizare, inspectați întregul produs pentru a identifica 

piese deteriorate, lipsă sau slăbite, cum ar fi șuruburi, piulițe, șuruburi, 

capace etc. Strângeți bine toate elementele de fixare și capacele și nu 

utilizați acest produs până când toate piesele lipsă sau deteriorate nu 

sunt înlocuite. 

APLICATII 

Puteți utiliza acest produs în scopurile enumerate mai jos: 

• Curățarea suprafețelor dure, cum ar fi căile de acces și aleile 

• Păstrarea punților și căilor de acces libere de frunze și ace de 
pin. 

INSTALARE/DEMONTARE BATERIE (Fig. 8) 
INCARCATI ACUMULATORUL INAINTE DE 

PRIMA UTILIZARE. 

 AVERTIZARE: Scoateți întotdeauna acumulatorul din produs 

când asamblați piesele, faceți ajustări, curățați sau când nu îl utilizați. 
Scoaterea acumulatorului va preveni pornirea accidentală care ar putea 
cauza vătămări corporale grave. 

INSTALARE 
 Aliniați nervurile acumulatorului cu fantele de montare din 

portul bateriei suflantei. 
 Apăsați acumulatorul în portul bateriei până când se fixează în 

poziție. 



 

 

DEMONTARE 

 AVERTIZARE: Aveți grijă întotdeauna de locația picioarelor, a 

copiilor sau a animalelor de companie atunci când apăsați butonul de 
eliberare a bateriei. În cazul în care acumulatorul cade. NU scoateți 
NICIODATĂ acumulatorul atunci când vă aflați într-o locație înaltă. 

 Apăsați butonul de eliberare a bateriei; acumulatorul se va 

decupla din zăvor, iar mecanismul de evacuare va ajuta la 

îndepărtare. 

 Scoateți acumulatorul din suflantă.

 

PORNIREA/OPRIREA SUFLANTEI (Fig. 9)  

Apăsați butonul de declanșare a vitezei aerului pentru a porni suflanta. 

Viteza aerului suflantei este controlată cu declanșatorul de viteză 

variabilă. Mai multă presiune asupra declanșatorului duce la viteze mai 

mari de suflare; o presiune mai mică asupra declanșatorului are ca 

rezultat viteze mai mici de suflare. Reglați viteza pentru a se potrivi 

sarcinii în cauză. Eliberați declanșatorul vitezei aerului pentru a opri 

suflanta. 

BUTON ROTATIV DE BLOCARE A VITEZEI 

 Suflanta poate fi blocată cu orice viteză cu ajutorul butonului 
rotativ de blocare a vitezei. 

 Rotiți selectorul de viteză/blocare în sensul acelor de ceasornic 
pentru a porni suflanta. Viteza aerului va crește pe măsură ce 
cadranul este rotit în sensul acelor de ceasornic. 

 Pentru a reduce viteza aerului, rotiți selectorul de viteză/blocare 
în sens invers acelor de ceasornic. 



 

 

 Continuați să rotiți selectorul de viteză/blocare în sens invers 
acelor de ceasornic în poziția oprit pentru a opri suflanta. 

NOTA: Dacă selectorul de viteză/blocare nu este rotit înapoi în poziția 
oprit înainte de scoaterea bateriei, suflanta nu va porni când este 
instalată o baterie complet încărcată. Aceasta este o funcție de 
protecție care ajută la prevenirea pornirii accidentale. Apăsați butonul 
de declanșare a vitezei aerului pentru a dezactiva protecția și a porni 
suflanta. 
Apăsați butonul Boost în timp ce lucrați pentru a crește temporar viteza 

aerului la nivelul maxim. Suflanta va relua viteza anterioară când butonul 

de amplificare este eliberat.

 

 Pentru a nu împrăștia resturile, suflați în jurul marginilor 
exterioare ale unei grămezi de resturi. Nu suflați niciodată direct în 
centrul unei grămezi. 
 Pentru a reduce nivelurile de zgomot, limitați numărul de 
echipamente electrice utilizate la un moment dat. 
 Utilizați greble și mături pentru a slăbi resturile înainte de a 
sufla. În condiții de praf, umeziți ușor suprafețele dacă este 
disponibilă apă. 



 

 

 Economisiți apă folosind spălătoare electrice în loc de furtun de 
gazon și grădină, inclusiv zone precum jgheaburi, ecrane, terase, 
grătare, verandă și grădini. 

 Atenție la copii, animale de companie, ferestre deschise sau mașini 

proaspăt spălate și aruncați resturile în siguranță. 

După ce ați folosit suflante sau alte echipamente, curățați! Aruncați 
resturile în mod corespunzător. 

INTRETINERE 
 AVERTIZARE: La întreținere, utilizați numai piese de schimb 

identice. Utilizarea oricăror alte piese poate crea un pericol sau poate 
cauza deteriorarea produsului. Pentru a asigura siguranța și fiabilitatea, 
toate reparațiile trebuie efectuate de un tehnician de service calificat. 

 AVERTIZARE: Pentru a evita rănirea personală gravă, scoateți 

întotdeauna acumulatorul din produs atunci când curățați sau efectuați 
orice întreținere. 

INTRETINERE GENERALA 

Evitați utilizarea solvenților atunci când curățați piesele din plastic. 
Majoritatea materialelor plastice sunt susceptibile de a fi deteriorate de 
la diferite tipuri de solvenți comerciali și pot fi deteriorate prin utilizarea 
lor. Folosiți cârpe curate pentru a îndepărta murdăria, praful, uleiul, 
grăsimea etc. 

 AVERTIZARE: Nu lăsați în niciun moment lichidele de frână, 

benzina, produsele pe bază de petrol, uleiurile penetrante etc., să intre în 

contact cu piesele din plastic. Produsele chimice pot deteriora, slăbi sau 

distruge plasticul, ceea ce poate duce la răniri grave. 

DEPOZITARE  

Curățați toate materialele străine de la prizele de aer ale suflantei. 

Depozitați suflanta în interior, într-un loc inaccesibil copiilor. Păstrați-l 

departe de agenții corozivi, cum ar fi substanțele chimice de grădină și 

sărurile de dezghețare. 

 



 

 

DEPANARE 
PROBLEMA CAUZA SOLUTII 

Suflanta nu 

functioneaza. 

 Acumulatorul nu 

este atașat la 

suflantă. 

 Nu există contact 

electric între 

suflantă și baterie. 

 Acumulatorul este 

descarcat 

 Acumulatorul este 

fierbinte. 

 

 

Selectorul de 

viteză/blocare nu a 

fost reîntors în 

poziția oprit înainte 

ca bateria să fie 

scoasă. 

 AMontati 

acumulatorul pe 

suflanta 

 Scoateți bateria, 

verificați contactele 

și reinstalați 

acumulatorul. 

 Incarcati 

acumulatorul 

 Răciți acumulatorul 

și suflanta până 

când temperatura 

lor scade sub 67°C. 

 Apăsați butonul de 

declanșare a vitezei 

aerului pentru a 

dezactiva protecția 

și a porni suflanta. 

Viteza aerului scade 

in mod evident 

 Motorul electric 

uzat 

 Admisia de aer este 

blocată de resturi. 

 Contactai un centru 

autorizat de service 

 Scoateți 

acumulatorul, 

curățați resturile. 

 


