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Προσοχή! 
Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει να λαµβάνονται ορισµένα µέτρα ασφαλείας 
προς αποφυγή τραυµατισµών και ζηµιών.  Για το λόγο αυτό παρακαλούµε να 
διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης.  Φυλάξτε τες καλά για να έχετε τις 
πληροφορίες στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγµή.  Εάν δώσετε τη συσκευή σε άλλα 
άτοµα, παρακαλούµε να τους παραδώσετε και αυτές τις οδηγίες χρήσης.  ∆εν 
αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη για ατυχήµατα που οφείλονται στη µη τήρηση αυτών 
των οδηγιών και των υποδείξεων ασφαλείας. 
 

1. Υποδείξεις ασφαλείας 
 
Θα βρείτε τις ανάλογες υποδείξεις ασφαλείας στο επισυναπτόµενο βιβλιάριο. 
 
Προσοχή! 
∆ιαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.  Εάν δεν ακολουθήσετε τις 
υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες δεν αποκλείονται ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή 
και σοβαροί τραυµατισµοί.  Φυλάξτε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις 
οδηγίες για το µέλλον. 
 
 
Επεξήγηση των σηµάτων που βρίσκονται πάνω στην πινακίδα (βλ. εικ. 6) 
 

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 

 
Γ Κατηγορία ασφάλειας ΙΙΙ / Προστασία από χαµηλή τάση. 
 

2. Περιγραφή της συσκευής και συµπαραδιδόµενα 
 

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

1. Σωλήνας παροχής αέρα 
2. ∆ιακόπτης ανοίγµατος / κλεισίµατος 
3. Μονάδα µοτέρ 
4. Φορτιστής (όταν συµπαραδίδεται) 
5. Μπαταρία (όταν συµπαραδίδεται) 

 



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. 
 
 

• Μονάδα µοτέρ 
• Σωλήνας παροχής αέρα 
• Μπαταρία (στον κωδ. 3433532 δεν υπάρχει) 
• Φορτιστής (στον κωδικό 3433532 δεν υπάρχει) 
• 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, επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί για το φύσηµα 
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.  Κάθε πέραν τούτου χρήση δεν ανταποκρίνεται στο 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.  ∆εν 
αναλαµβάνουµε εγγύηση σε περίπτωση κατά την οποία η συσκευή χρησιµοποιήθηκε 
σε συνεργεία, βιοτεχνίες ή στη βιοµηχανία ή σε εργασίες παρόµοιες µε αυτές. 
 
 
 
 
 



 
 

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Στροφές χωρίς φορτίο 12.000 min-1 
Ταχύτητα αέρα 210χλµ./ώρα 
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ~10 λεπτά 
Κατηγορία ασφαλείας III 
Στάθµη ηχητικής ισχύος 79.5dB 
Στάθµη ηχητικής πίεσης 68.5dB 
Αβεβαιότητα Κ 3dB 
Μπαταρία 18v dc/1500mah 
∆υνατότητα χρήσης µπαταρίας 18vdc/3000mAh 
∆όνηση ahv  ≤2.5m/s2 
Αβεβαιότητα Κ 1.5m/s2 
Βάρος 1.5kg 
Φορτιστής: 
Τάση ρεύµατος 230v ~ 50Hz 
Έξοδος: 
Ονοµαστική τάση 21V dc 
Ονοµαστικό ρεύµα 3000mA 
 
Η έντασή θορύβου µπορεί να υπερβεί τα 85 dB (Α) σe αυτήν την περίπτωση είναι 
απαραίτητο ο χρήστης να φοράει ωτοασπίδες. 
 
Προσοχή! 
 
Η αναφερόµενη τιµή µετάδοσης δόνησης µετρήθηκε βάσει τυποποιηµένης µεθόδου 
ελέγχου µια µπορεί να µεταβληθεί ή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να κυµαίνεται 
άνω της αναφερόµενης τιµής, ανάλογα από τον τρόπο χρήσης του ηλεκτρικού 
εργαλείου. 
 
Η αναφερόµενη µετάδοση δονήσεων µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για σύγκριση µε 
άλλο ηλεκτρικό εργαλείο.  Η αναφερόµενη τιµή µετάδοσης δόνησης µπορεί επίσης να 
χρησιµοποιηθεί και για αρχική εκτίµηση της έκθεσης. 
 
 
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 

 
 

5. Πριν τη λειτουργία 
 

5.1. Συναρµολόγηση του σωλήνα παροχής αέρα (εικ. 3) 
 
Ενώνουµε τη µονάδα µοτέρ (3) και το σωλήνα παροχής αέρα (1) µαζί. 
 



 
 
 

 
5.2. Τοποθέτηση της µπαταρίας 

 
Πιέστε όπως δείχνει η εικ. 4a το κουµπί (εικ. 4a/ σηµείο Α) 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. 4b µπορεί να λειτουργήσει η 
συσκευή.  Το βγάλσιµο της µπαταρίας γίνεται κατά την αντίθετη σειρά ενεργειών. 
 

5.3. Φόρτιση µπαταρίας (εικ. 5) 
 

• Βγάλτε τη µονάδα συσσωρευτή (5) από την χειρολαβή και πιέστε το πλήκτρο 
κουµπώµατος (8) προς τα κάτω. 

• Συγκρίνετε εάν η τάση που αναφέρεται στην ετικέτα αντιστοιχεί µε την τάση 
του δικτύου.  Βάλτε το βύσµα του φορτιστή (6) στην πρίζα.  Το πράσινο led 
αρχίζει να αναβοσβήνει. 

• Σπρώξτε το συσσωρευτή πάνω στο φορτιστή.  
 
Στο εδάφιο 10 (ένδειξη φορτιστή) θα βρείτε πίνακα µε τις εξηγήσεις τις ενδείξεις του 
led στο φορτιστή. 
 
Εάν δεν είναι δυνατή η φόρτιση του συσσωρευτή παρακαλούµε να ελέγξετε: 
 

• Εάν υπάρχει τάση στην πρίζα 
• Εάν υπάρχει άψογη επαφή στις επαφές φόρτισης του φορτιστή (8) 

 
Εάν δεν είναι δυνατή η φόρτιση του συσσωρευτή, παρακαλούµε να αποστείλετε: 
 

• Τον φορτιστή και τον προσαρµογέα φόρτισης 
• Και την µονάδα του συσσωρευτή στο τµήµα µας εξυπηρέτησης πελατών. 

 
Προς εξασφάλιση µακράς διάρκειας ζωής του συσσωρευτή να φροντίσετε για έγκαιρή 
επαναφόρτιση της µονάδας σου συσσωρευτή LI.  Αυτό είναι οπωσδήποτε 
απαραίτητο εάν διαπιστώσετε πως µειώνεται η απόδοση του κατσαβιδιού µπαταρίας. 
 
 

6. Χρήση  
 

• Για το άνοιγµα της συσκευής πιέζουµε το διακόπτη ανοίγµατος / κλεισίµατος 
(2) και τον κρατάµε πατηµένο. 

• Για το σταµάτηµα αφήνουµε το διακόπτη ελεύθερο. 
• Κατευθύνετε το ρεύµα αέρος προς τα µπροστά και να κινείτε τη συσκευή σιγά 

– σιγά για να φυσήξετε τα φύλα ή τα άλλα σκουπίδια  που βρίσκονται σε θέση 
που δεν µπορείτε να τα µαζέψετε. 

 
  



7. Καθαρισµός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών 
 
Πριν από όλες τις εργασίες τοποθέτησης να βγάζετε το φις από την πρίζα. 
 

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 το 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. 

 
7.2. Καρβουνάκια 

 
Αν δηµιουργείτε µεγάλος σπινθηρισµός πρέπει να αλλάξετε τα καρβουνάκια.  Η 
εργασία αυτή πρέπει να γίνει από ειδικό ηλεκτρολόγο. 
 

7.3. Συντήρηση 
 
Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήµατα που χρειάζονται συντήρηση. 
 

7.4. 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 
 
Η συσκευή δεν λειτουργεί. 
Ελέγξτε αν η µπαταρία είναι σωστά φορτισµένη και αν ο φορτιστής δουλεύει.  Και αν 
παρότι υπάρχει τάση δεν δουλεύει στείλτε το σε ένα εξουσιοδοτηµένο συνεργείο. 
 

9. ∆ιάθεση 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. 
 

11.Ενδείξεις φορτιστή 
 

Κατάσταση ένδειξης  

Σημασία και μέτρα Κόκκινο 
LED 

Πράσινο 
LED 

Απενεργο- 
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. 

Ενεργοπ- 
ποιημένος 

Απενεργ- 
οποίηση 

Φόρτιση 
Ο φορτιστής φορτίζει τη μπαταρία σε λειτουργία ταχείας φόρτισης. 

Απενερ- 
γοποίηση 
(OFF) 

Ενεργοπ- 
οιημένος 

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 

Απενεργ- 
οποίηση 
(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. 

Ενεργοπο- 
ιημένος 

Ενεργοπο- 
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). 

 


