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Προσοχή! 
Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς αποφυγή τραυματισμών, να τηρούνται και να 
λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας. 
Διαβάστε για το λόγο αυτό προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. 
Φυλάξτε τις καλά για να έχετε τις πληροφορίες πάντα στη διάθεσή σας. Εάν παραδώσετε 
τη συσκευή σε άλλα άτομα, δώστε μαζί και αυτές τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις 
ασφαλείας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε 
μη τήρηση αυτών των Οδηγιών χρήσης και των Υποδείξεων ασφαλείας. 
 

1. Υποδείξεις ασφαλείας 
Θα βρείτε τις ανάλογες υποδείξεις ασφαλείας στο επισυναπτόμενο βιβλιάριο! 
 
Κίνδυνος! 
Διαβάστε όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες  χρήσης. 
Εάν δεν ακολουθήσετε σωστά τις Υποδείξεις ασφάλειας και τις Οδηγίες χρήσης δεν 
αποκλείονται ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή και σοβαροί τραυματισμοί. Φυλάξτε 
προσεκτικά όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες χρήσης για το μέλλον. 
 
Επεξήγηση των σημάτων που βρίσκονται πάνω στην πινακίδα (βλ. εικ. 11) 
 

1. Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. 
2. Όταν βρέχει ή χιονίζει δεν χρησιμοποιούμε τη συσκευή. Προφυλάξτε τη συσκευή 

από υγρασία. 
3. Ξένα άτομα να βρίσκονται μακριά από το χώρο που εργάζεστε. 
4. Να φοράτε  γυαλιά και ωτοασπίδες 
5. Εκσφενδονιζόμενα μέρη: να κρατάτε τα χέρια σας κα τα πόδια σας μακριά από τα 

ανοίγματα της συσκευής. 
 

2. Περιγραφή της συσκευής και συμπαραδιδόμενα 
 

2.1. Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1/2) 
 

1. Σωλήνας αναρρόφησης αέρα μπροστινός 
2. Σωλήνας αναρρόφησης αέρα πίσω 
3. Πρόσθετη χειρολαβή 
4. Ιμάντας ανάρτησης 
5. Διακόπτης ανοίγματος / κλεισίματος 
6. Υποδοχή μπαταρίας 
7. Σάκος συλλογής 
8. Διακόπτης αλλαγής φύσημα/αναρρόφηση 
9. Ρόδες  
10. Ρυθμιστής στροφών 
11. Βάση για τις ρόδες 
12. 2 βίδες μακριές 
13. 3 βίδες κοντές 
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2.2. Συμπαραδιδόμενα 
 
Βάσει της περιγραφής των συμπαραδιδομένων παρακαλούμε να ελέγξετε την πληρότητα 
του προϊόντος.  Σε περίπτωση ελαττωματικών τμημάτων παρακαλούμε να αποταθείτε 
εντός 5 ημερών από την ημερομηνία αγοράς στο κέντρο συνεργείου της εταιρείας μας 
προσκομίζοντας την ισχύουσα απόδειξη αγοράς.  Παρακαλούμε να προσέξετε τον πίνακα 
εγγύησης στους όρους εγγύησης στο τέλος των οδηγιών. 
 

 Ανοίξτε της συσκευασία και βγάλτε προσεκτικά τη συσκευή 

 Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας καθώς και τα συστήματα προστασίας της 
συσκευασίας / μεταφοράς (εάν υπάρχουν) 

 Ελέγξτε εάν είναι πλήρες το περιεχόμενο. 

 Ελέγξτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά. 

 Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται μέχρι την πάροδο της προθεσμίας της 
εγγύησης. 

 

 Οδηγίες χρήσης 

 Οδηγίες ασφαλείας 
 

 Προσοχή! 
 

 Η συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια.  Τα παιδιά δεν 
επιτρέπεται να παίζουν με πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες και 
μικροαντικείμενα.  Υφίσταται κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας. 

 
3. Σωστή  χρήση 

 
Ο επαναφορτιζόμενος φυσητήρας/απορροφητήρας, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για το 
φύσημα/αναρρόφηση φύλλων και άλλων σκουπιδιών κήπου  όπως γκαζόν και μικρά 
κλαδιά.  Άλλη χρήση δεν επιτρέπεται. 
 
Η μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.  
Για βλάβες που  οφείλονται σε παρόμοια χρήση ή για τραυματισμούς παντός είδους 
ευθύνεται ο χρήστης / χειριστής και όχι ο κατασκευαστής. 
 
Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται και δεν έχουν 
κατασκευαστεί για επαγγελματική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση.  Δεν αναλαμβάνουμε 
εγγύηση σε περίπτωση κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιήθηκε σε συνεργεία, 
βιοτεχνίες ή στη βιομηχανία ή σε εργασίες παρόμοιες με αυτές. 
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4. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Στροφές χωρίς φορτίο ....................... 8.000-13.000 min-1 
Ταχύτητα αέρα .................................. 210χλμ./ώρα 
Απόδοση αναρρόφησης .................... 720m3/ώρα 
Σάκος συλλογής ................................ 45 λίτρα 
Στάθμη ηχητικής ισχύος LwA ............. 92,68dB 
Στάθμη ηχητικής πίεσης LpA ............. 83,1dB 
Αβεβαιότητα Κ ................................... 3dB 
Δόνηση ahv  ...................................... 2,354m/s2 
Αβεβαιότητα Κ ................................... 1,5m/s2 
Βάρος ................................................ 3,3kg 
 
Προσοχή: 
Η συσκευή παραδίδεται χωρίς φορτιστή και μπαταρία και επιτρέπεται η χρήση του μόνο 
με μπαταρίες της σειράς Power Χ change. 
 
Μπαραίες PXC 
18v ..................... 1.5Ah ........ 5 κυψέλες ιόντων λιθίου 
18v ..................... 2.0Ah ........ 5 κυψέλες ιόντων λιθίου 
18v ..................... 3.0Ah ........ 10 κυψέλες ιόντων λιθίου 
18v ..................... 4.0Ah ........ 10 κυψέλες ιόντων λιθίου 
18v ..................... 5.2Ah ........ 10 κυψέλες ιόντων λιθίου 
 
Περιορίστε την δημιουργία θορύβου και τις δονήσεις στο ελάχιστο! 
 

 Να χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές σε άψογη κατάσταση. 

 Να συντηρείτε και να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή 

 Να προσαρμόζετε στη συσκευή τον τρόπο εργασίας σας 

 Προσέξτε να μην υπερφορτώνετε τη συσκευή 

 Αφήστε τη συσκευή ενδεχομένως να ελεγχθεί από ειδικό τεχνίτη 

 Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. 

 Να φοράτε γάντια εργασίας 
 
Προσοχή: 
Υπολοιπόμενοι κίνδυνοι 
Έστω και αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές 
ασφαλείας, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι.  Οι παρακάτω κίνδυνοι/ βλάβες υγείας μπορεί 
να προκύψουν από την χρήση του εργαλείου αυτού. 
 
1 Βλάβη στα πνευμόνια σας, αν δεν χρησιμοποιείτε σωστές μάσκες προστασίας από την 
σκόνη 
2 Βλάβες στην ακοή σας, αν δεν φοράτε κατάλληλες ωτοασπίδες 
3 Βλάβες στην υγεία σας, που μπορεί να προέλθουν από τις δονήσεις στα μπράτσα σας, 
αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αν δεν την χρησιμοποιείται 
σωστά ή δεν την συντηρείτε σωστά. 
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5.  Πριν τη λειτουργία 

Η συσκευή παραδίδεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή 
 

5.1 Συναρμολόγηση του σωλήνα αναρρόφησης (εικ. 3a-3g) 
 

 Συνδέστε μεταξύ τους τον μπροστινό και πίσω σωλήνα αναρρόφησης (εικ. 3a) και 
βιδώστε µε τη βίδα (εικ. 3b/αρ.12). 

 Σπρώξτε τώρα τον σωλήνα αναρρόφησης στο περίβλημά του κινητήρα (εικ. 3c) και 
βιδώστε µε τη βίδα (εικ. 3d/αρ.12). 

 Σπρώξτε τον φορέα τροχών (Εικ. 3e/αρ.9) στον µμπροστινό σωλήνα αναρρόφησης (εικ. 
3e/αρ.11).Προσοχή να μπει σωστά. 
 Τη βάση για τις ρόδες (εικ.3f/σημείο 11) την στερεώνουμε στο μπροστινό σωλήνα 
αναρρόφησης σέρνοντας  μέχρι την εγκοπή (εικ.3f/σημείο D) και την βιδώνουμε με τις 
βίδες (εικ.3f/σημείο 13). 
 
Υπόδειξη: Παρακαλούμε να προσέξετε πριν την στερέωση στη συσκευή των 2 σωλήνων 
να είναι πρώτα σωστά συνδεδεμένοι μεταξύ τους οι δύο σωλήνες αναρρόφησης   μετά  
δεν επιτρέπεται πλέον να αποσυναρμολογηθούν!  
 

5.2 Τοποθετήστε το σάκο συλλογής (Εικ. 4-5) 
 
Παρακαλούμε να κρεμάσετε το κρεμαστάρι στο σωλήνα αναρρόφησης (eικ. 4a). Κατόπιν 
περάστε τη σακούλα από το στόμιο του περιβλήματος του κινητήρα (εικ. 4b). Προσέξτε να 
ακούσετε το θόρυβο ότι  κούμπωσε. 
 

5.3 Συναρμολόγηση χειρολαβής 
 
Σέρνουμε την χειρολαβή (εικ.7/σημείο Β) μέχρι την εγκοπή στην υποδοχή του 
περιβλήματος.  Μετά σταθεροποιούμε τη χειρολαβή και στις δύο πλευρές βάζοντας σε 
κάθε πλευρά 1 βίδα (εικ. 6b/σημείο 13) 
 

5.4 Συναρμολόγηση πρόσθετης χειρολαβής 
 
Απομακρύνουμε την βίδα (εικ. 7/σημείο Β), βάζουμε τη χειρολαβή (εικ. 7/σημείο 3) στην 
υποδοχή και την σταθεροποιούμε με την βίδα στη θέση που επιθυμούμε. 
 

5.5 Τοποθέτηση ιμάντα ανάρτησης 
 
Ξεβιδώνουμε τη βίδα (εικ. 8/σημείο C) και περνάμε μέσα τον ιμάντα (εικ. 8/σημείο 4) και 
βιδώνουμε ξανά την βίδα για να κλείσει. 
 

5.6 Τοποθέτηση της μπαταρίας (εικ. 9) 
 
Πιέστε όπως δείχνει η εικ. 9 το κουμπί (εικ. 9/ σημείο Ε) της μπαταρίας και σπρώξτε τη 
μπαταρία για να μπει στην υποδοχή που υπάρχει για τη μπαταρία.  Όταν η μπαταρία μπει 
στη θέση της όπως δείχνει η εικ. 9 μπορεί να λειτουργήσει η συσκευή.  Το βγάλσιμο της 
μπαταρίας γίνεται κατά την αντίθετη σειρά ενεργειών. 
Υπόδειξη: 
Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν το ίδιο επίπεδο φόρτισης.  Η αδύνατη 
μπαταρία ρυθμίζει  το χρόνο εργασίας της συσκευής μας. 
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5.7 Φόρτιση μπαταρίας  
 

 Βγάλτε την μπαταρία από τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο κουμπώματος προς 
τα κάτω 

 Συγκρίνετε εάν η τάση του ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα αντιστοιχεί με 
την τάση του δικτύου.  Βάλτε το βύσμα του φορτιστή στην πρίζα.  Το πράσινο LED 
αρχίζει να αναβοσβήνει. 

 Σπρώξτε την μπαταρία πάνω στον φορτιστή.  

 Στο εδάφιο  (Ενδείξεις φορτιστή) θα βρείτε πίνακα με τις εξηγήσεις και τις ενδείξεις 
των LED στο φορτιστή. 

Κατά την φόρτιση μπορεί η μπαταρία να ζεσταθεί, αυτό είναι φυσιολογικό 
 
Εάν δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας παρακαλούμε να ελέγξετε: 
 

 Εάν υπάρχει τάση στην πρίζα 

 Εάν υπάρχει άψογη επαφή στις επαφές φόρτισης του φορτιστή (8) 
 
Εάν δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας, παρακαλούμε να αποστείλετε: 
 

 Τον φορτιστή 

 Και την μπαταρία στο τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών μας. 
 
Προς εξασφάλιση μακράς διάρκειας ζωής της μπαταρίας να φροντίσετε για έγκαιρή 
επαναφόρτιση της μπαταρίας Li.  Αυτό είναι οπωσδήποτε απαραίτητο εάν διαπιστώσετε 
πως μειώνεται η απόδοση του κατσαβιδιού μπαταρίας. 
Μη αφήνετε τη μπαταρία να αποφορτιστεί πλήρως, αυτό μπορεί να επιφέρει ζημιά στη 
μπαταρία. 
Βάλτε τη συσκευή σε λειτουργία μόνο όταν τη συναρμολογήσετε πλήρως. 
 

6. Χρήση 
 

6.1 Καθορισμός του μήκους ιμάντα ανάρτησης (Εικ. 1) 
 
Ρυθµίστε το μήκος του ιμάντα ανάρτησης (4) έτσι ώστε ο σωλήνας αναρρόφησης να 
οδηγείται λίγο πιο πάνω από το έδαφος. Για ευκολότερη οδήγηση του σωλήνα 
αναρρόφησης στο έδαφος βοηθούν οι οδηγητικοί τροχοί (9) στην κάτω άκρη του σωλήνα 
αναρρόφησης. 
 

6.2 Άνοιγμα της συσκευής (εικ. 10) 
 
Πατήστε για το άνοιγμα το διακόπτη ανοίγματος / κλεισίματος ( 5).   
Για το κλείσιμο αφήνουμε ελεύθερο το διακόπτη (5) 
 

6.3 Επιλογή είδους λειτουργίας 
 
6.3.1 Αναρρόφηση (Εικ. 10) 
Στρίψτε το μοχλό (Εικ. 10/αριθµ. 8) στη θέση A. Αυτό μπορεί να γίνει είτε σε 
ακινητοποιημένη ή και όταν βρίσκεται σε λειτουργία η συσκευή. 
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6.3.2 Φύσηµα (Εικ. 10) 
 

 Στρίψτε το µοχλό (Εικ. 10/αριθµ. 8) στη θέση B. Αυτό µπορεί να γίνει είτε σε 
ακινητοποιηµένη ή και όταν βρίσκεται σε λειτουργία η συσκευή. 

 Τείνετε την ακτίνα αέρα προς τα εμπρός και κινηθείτε αργά για να φυσήξετε τα 
φύλλα ή τα απορρίµµατα του κήπου και να τα συγκεντρώσετε ή να τα βγάλετε από 
δυσπρόσβατα σημεία. 

 
Προσοχή! 
Να αδειάζετε το σάκο πριν το φύσημα. Διαφορετικά δεν αποκλείεται να επαναεξέλθουν τα 
αναρροφημένα αντικείμενα. 
 

6.4 Άδειασμα του σάκου συλλογής (Εικ. 1) 
 
Να αδειάζετε εγκαίρως το σάκο συλλογής (7). Όταν γεμίσει πολύ ο σάκος, µμειώνεται η 
αναρροφητική ισχύς. Τα οργανικά απορρίµµατα να λιπασµατοποιούνται. 

 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε τη μπαταρία 

 Ανοίξτε το φερμουάρ στο σάκο (7) και αδειάστε το περιεχόμενο. 

 Ξανακλείστε το φερμουάρ στο σάκο (7). 
 

6.5 Ρύθμιση αριθμού στροφών (Εικ. 1) 
 
Η συσκευή διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης του αριθμού στροφών. Για το σκοπό 
αυτό στρίψτε τον ρυθμιστή του αριθμού στροφών (Εικ. 1/αριθµ. 10) στην επιθυμούμενη 
θέση. Να λειτουργείτε τη συσκευή µε τον απαιτούμενο αριθμό στροφών και µη την αφήνετε 
να λειτουργεί άσκοπα σε πολύ ψηλές στροφές. 
 

7. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών 
 
Πριν από όλες τις εργασίες τοποθέτησης να βγάζετε τη μπαταρία από τη συσκευή. 
 

7.1. Καθαρισμός 
 

 Να κρατάτε όσο πιο ελεύθερα από σκόνη και ακαθαρσίες γίνεται τα συστήματα 
προστασίας, τις σχισμές εξαερισμού και το κέλυφος του μοτέρ.  Σκουπίζετε τη 
συσκευή με ένα καθαρό πανί ή καθαρίστε την με πεπεισμένο αέρα σε χαμηλή 
πίεση. 

 Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά από κάθε χρήση. 

 Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά με ένα νωπό πανί και λίγο μαλακό σαπούνι.  Μη 
χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες, γιατί δεν αποκλείεται να καταστρέψουν την 
επιφάνεια της συσκευή.  Προσέξτε να μην περάσει νερό στο εσωτερικό της 
συσκευή.  Η διείσδυση νερού σε ηλεκτρική συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας. 

 Μετά το τέλος της εργασίας να αδειάζετε τον σάκο και να τον καθαρίζετε. 

 Ένας πολύ λερωμένος σάκος μπορεί να πλυθεί με σαπούνι και νερό. 

 Αν το φερμουάρ δεν δουλεύει σωστά, τρίψτε τα δόντια του φερμουάρ με στεγνό 
σαπούνι. 

 Όταν ο σωλήνας είναι πολύ λερωμένος, τον καθαρίζουμε με  μια βούρτσα. 
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 Όταν ο σωλήνας είναι πολύ λερωμένος εμποδίζεται η διέλευση των φύλλων, στην 
περίπτωση αυτή αλλάζουμε φορά του αέρα αρκετές φορές, μέχρι να φύγουν από 
το σωλήνα τα αντικείμενα που εμπόδιζαν τη διέλευση του αέρα. 

 

7.2 Συντήρηση 

Σε περίπτωση βλάβης επιτρέπεται η επισκευή της, μόνο από εξειδικευμένο άτομο ή από 
τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών μας. 
Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα που χρειάζονται συντήρηση. 
 
Ένας πολύ λερωμένος σάκος μπορεί να πλυθεί με σαπούνι και νερό 
Αν το φερμουάρ δεν δουλεύει σωστά πλύνετε τα δόντια του φερμουάρ με στεγνό σαπούνι. 
Όταν ο σωλήνας λερωθεί πολύ τον καθαρίζουμε με μια βούρτσα 
Αν ο σωλήνας είναι πολύ λερωμένος εμποδίζεται η διέλευση των φύλλων.  Σε αυτή την 
περίπτωση αλλάζουμε φορά του αέρα φύσημα/αναρρόφηση μέχρι να φύγουν οι βρωμιές 
ή τα φύλλα που βούλωσαν τον σωλήνα. 
 

7.3 Παραγγελία ανταλλακτικών 
 
Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να αναφέρετε τα εξής: 
 
Τύπος της συσκευής 
Αριθμός είδους της συσκευής 
Αριθμός ταύτισης της συσκευής 
Αριθμός ανταλλακτικού 
 
Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές και πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.isc-gmbh.info 
 
 

8. Βλάβες 
 
Αν δεν λειτουργεί η συσκευή, ελέγξτε αν οι μπαταρίες είναι σωστά φορτισμένες και αν ο 
φορτιστής δουλεύει.  Και αν παρόλα αυτά δεν δουλεύει στείλτε το σε ένα εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο μας. 
 

9. Διάθεση στα απορρίμματα και επαναχρησιμοποίηση 
 
Η συσκευή βρίσκεται σε μια συσκευασία προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά.  Αυτή 

η συσκευασία αποτελείται από πρώτες ύλες και έτσι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή 

να ανακυκλωθεί.  Η συσκευή και τα εξαρτήματά της αποτελούνται από διάφορα υλικά, 

όπως π.χ. μέταλλο και πλαστικά υλικά.  Να παραδίδετε τα ελαττωματικά εξαρτήματα σε 

κέντρα συλλογής ειδικών απορριμμάτων.  Ενημερωθείτε στα ειδικά καταστήματα ή στην 

διοίκηση της κοινότητας! 

 
10.Φύλαξη 

 
Να διατηρείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σε σκοτεινό, στεγνό χώρο, χωρίς παγετό 
κα μακριά από παιδιά.  Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης είναι μεταξύ 5 και 30˚C.  Να 
φυλάξετε την ηλεκτρική σας συσκευή στην πρωτότυπη συσκευασία της. 

http://www.isc-gmbh.info/
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11.Ενδείξεις φορτιστή 

 
Κατάσταση 

ένδειξης 

 
Σημασία και 

μέτρα 
Κόκκι

νο 
LED 

Πράσιν

ο 
LED Απενερ

γο- 
ποίηση 
(OFF) 

Αναβο- 
σβήνει 

Ετοιμότητα για λειτουργία 
Ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος με το 
δίκτυο και έτοιμος για 
λειτουργία. Η μπαταρία δεν είναι μέσα 
στο φορτιστή. 

Ενεργο

π- 
ποιημέ
νος 

Απενερ

γ- 
οποίησ
η 

Φόρτιση 
Ο φορτιστής φορτίζει τη μπαταρία σε 
λειτουργία ταχείας φόρτισης. Απενερ

- 
γοποίη
ση 
(OFF) 

Ενεργο

π- 
οιημέν
ος 

Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 
85% και έτοιμη για χρήση. (διάρκεια 
φόρτισης μπαταρίας 1,5 Ah: 30 λεπτά) 
(διάρκεια φόρτισης μπαταρίας 
3,0 Ah: 60 λεπτά) (διάρκεια 
φόρτισης μπαταρίας 5,2 Ah: 130 
λεπτά) 
Κατόπιν γίνεται μεταγωγή σε φόρτιση 
ασφαλείας μέχρι την πλήρη φόρτιση. 
(συνολική διάρκεια φόρτισης 
μπαταρίας 1,5 Ah: περ. 40 λεπτά) (συνολική 
διάρκεια φόρτισης μπαταρίας 3,0 Ah: περ. 
75 λεπτά) (συνολική διάρκεια φόρτισης 
μπαταρίας 5,2 Ah: περ. 140 λεπτά) Τι 
πρέπει να κάνετε: 
Αφαιρέστε τη μπαταρία από τον 
φορτιστή. Διακόψτε την παροχή 
ρεύματος προς τον φορτιστή. 

Αναβο- 
σβήνει 

Απενερ

γ- 
οποίησ
η 
(OFF) 

Φόρτιση προσαρμογής 
Ο φορτιστής βρίσκεται στη λειτουργία 
για προσεκτική φόρτιση. Για 
λόγους ασφαλείας ο φορτιστής φορτίζεται 
πιο αργά και χρειάζεται 
πάνω από 1 ώρα. Αυτό μπορεί να οφείλεται 
στα εξής: 
- Η μπαταρία δεν φορτίστηκε για πολύ 
καιρό ή συνεχίστηκε η 
εκφόρτωση μίας εξαντλημένης μπαταρίας 
(βαθιά εκφόρτωση) 
- Η θερμοκρασία της μπαταρίας δεν 
κυμαίνεται στα ιδανικά πλαίσια 
μεταξύ 25°C και 45°C. 
Τι πρέπει να κάνετε: 
Περιμένετε μέχρι να περατωθεί η 
διαδικασία φόρτισης, παρόλα αυτά 

μπορεί να συνεχιστεί η 
φόρτιση της μπαταρίας. 

Αναβο- 
σβήνει 

Αναβο- 
σβήνε 

Σφάλμα 
Δεν είναι δυνατή πλέον η φόρτιση. Η 
μπαταρία είναι ελαττωματική. 
Τι πρέπει να κάνετε: 
Μία ελαττωματική μπαταρία δεν είναι 
δυνατόν να επαναφορτιστεί. 
Αφαιρέστε τη μπαταρία από τον 
φορτιστή. 

Ενεργο

πο- 
ιημένος 

Ενεργο

πο- 
ιημένος 

Βλάβη θερμοκρασίας: 
Η μπαταρία είναι πολύ ζεστή (π. χ. άμεση 
έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία) ή πολύ 
κρύα (κάτω από 0°C). 
Τι πρέπει να κάνετε: 
Αφαιρέστε τη μπαταρία και φυλάξτε την 
αυτή τη 1 ημέρα σε 
θερμοκρασία δωματίου (περ. 20° C). 
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Ενημέρωση για το σέρβις 
 
Σε όλες τις χώρες που αναφέρονται στην εγγύηση έχουμε αρμόδια συνεργεία που 
συνεργάζονται μαζί μας, η διεύθυνση των οποίων προκύπτει από την εγγύηση. Τα 
συνεργεία αυτά βρίσκονται στη διάθεσή σας για επισκευές, ανταλλακτικά ή αξεσουάρ ή 
για την αγορά αναλώσιμων. 
 
Προσέξτε ότι στη συσκευή αυτή τα ακόλουθα εξαρτήματα υπόκεινται σε κοινή φθορά ή ότι 
χρειάζονται τα ακόλουθα αναλώσιμα. 
 

Κατηγορία Παράδειγμα 

Φθειρόμενα εξαρτήματα* Μπαταρία 

Αναλώσιμα υλικά/αναλώσιμα τμήματα*  

Ελλείψεις  

 
 
* δεν συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στο περιεχόμενο της συσκευασίας! 
Σε περίπτωση ελαττωμάτων ή σφαλμάτων σας παρακαλούμε να δηλώστε την περίπτωση 
στο ίντερνετ στο www.isc-gmbh.info. Προσέξτε να περιγράψετε με ακρίβεια το σφάλμα και 
απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 
• Λειτούργησε σωστά η συσκευή ή είχε από την αρχή κάποιο ελάττωμα?  
• Μήπως προσέξατε κάτι περίεργο προτού παρουσιαστεί το ελάττωμα (σύμπτωμα ή 
βλάβη)?  
• Ποια δυσλειτουργία παρατηρείται στη συσκευή (κύριο σύμπτωμα)? 
 
Περιγράψετε αυτή τη δυσλειτουργία. 
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