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DK AKKU-LØVBLÆSER

1. Sikkerhedsknap

2. Tænd/sluk-knap

3. Turbo-knap

4. Hastighedsvælger

5. Batteriholder

6. Motorhus

7. Håndtag

8. Sokkel til blæserør

9. Blæserør

10. Beskyttelseskappe
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Din løvblæser er blevet udviklet og 
produceret i henhold til de nyeste teknikker 
og med materialer af høj kvalitet for at sikre 
problemfri drift og en lang driftslevetid 
uden at gå på kompromis med brugerens 
sikkerhed. Hvis du passer godt på den, vil 
løvblæseren kunne holde i mange år.

Forskriftsmæssig brug

Løvblæseren er beregnet til 
sammenblæsning eller bortblæsning af løv. 
Den er ikke beregnet til indendørs brug.

Maskinen må ikke bruges af børn eller 
handicappede personer uden opsyn.

Opladning af batteri 
Oplad kun det genopladelige batteri med 
opladeren fra producenten.

Læs denne brugsanvisningen grundigt 
inden du oplader batteriet, så du undgår 
at udsætte dig for risiko for elektrisk stød, 
forbrænding eller andre skader.

Forkert brug
Alle former for anvendelse af enheden, som 
ikke er beskrevet i afsnittet “Korrekt brug”, 
betragtes som forkert brug.

Løvblæseren må ikke bruges til følgende 
formål:

• Brug i lukkede rum

• Brug som ventilator

• Brug til pelspleje på dyr 

Det kan medføre skade.

Brugeren er ansvarlig for enhver ting- eller 
personskade, som måtte følge af forkert 
brug.

Ved brug af uoriginale reservedele bortfalder 
producentens garanti.
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Restrisici

Selv når værktøjet bruges korrekt, fore� ndes 
der altid yderligere risici, som ikke kan 
udelukkes.

På grund af værktøjets type og design kan 
der være følgende potentielle farer:

• Utilsigtet start af maskinen

• Genstande bliver blæst væk af 
luftstrømmen

• Høreskader, hvis der ikke bæres egnet 
høreværn.

• Inhalering af løv, støv og partikler 

Hvis du ikke følger anvisningerne i 
brugsanvisningen, kan der forekomme andre 
risici, som skyldes forkert brug.

Sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL Læs alle sikkerhedsforskrifter og 
alle anvisninger.

Hvis du ikke følger alle forskrifter og 
anvisninger, risikerer du at udsætte dig 
selv for elektrisk stød, brand og/eller 
alvorlig personskade. Ordet “elværktøj” 
i forskrifterne henviser til det netdrevne 
(ledningstilsluttede) elværktøj eller det 
batteridrevne (ledningsfri) elværktøj.

Gem disse anvisninger.

Arbejdsområde
•  Sørg for, at arbejdsområdet er ryddeligt 

og godt oplyst. Rodede og mørke 
arbejdsområder giver større risiko for 
ulykker.

•  Brug ikke elværktøj i eksplosive 
omgivelser, f.eks. hvis der er brændbare 
væsker, gasser eller støv i rummet. 
Elværktøj kan danne gnister, som kan 
antænde støv eller dampe.

•  Hold børn og tilskuere på afstand, når 
du bruger elværktøj. Hvis du bliver 
distraheret, kan du miste kontrollen over 
værktøjet.

Elektrisk sikkerhed
•  Undgå at røre ved over� ader med 

jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer og 
køleskabe). Risikoen for elektrisk stød 
øges, hvis din krop får jordforbindelse.

•  Udsæt ikke elværktøjet for regn eller fugt. 
Hvis der kommer vand ind i elværktøjet, 
øges risikoen for elektrisk stød.

Personsikkerhed
•  Vær opmærksom, se på det, du foretager 

dig, og brug din sunde fornuft, når 
du betjener elværktøj. Brug ikke et 
elværktøj, hvis du er træt eller påvirket 
af narkotika, alkohol eller medicin. 
Et øjebliks uopmærksomhed under 
brug af elværktøj kan medføre alvorlig 
personskade.

•  Brug sikkerhedsudstyr. Brug altid 
sikkerhedsbriller. Brug af relevant 
beskyttelsesudstyr, f.eks. støvmaske, 
skridsikre sikkerhedssko, hjelm eller 
høreværn reducerer risikoen for 
personskade.

•  Undgå utilsigtet drift. Kontrollér, at 
elværktøjet er slukket, inden du sætter 
dets stik i stikkontakten og/eller tilslutter 
batteriet, og når du samler værktøjet op 
eller bærer det. Når du bærer værktøjet 
med � ngeren på tænd-/slukknappen 
eller sætter stikket i stikkontakten 
med kontakten i ‘ON’-position, kan det 
resultere i ulykker.

•  Fjern justeringsnøgler eller skruenøgler 
fra værktøjet, før du tænder det. En 
justeringsnøgle, der sidder på en 
bevægelig del på elværktøjet, kan 
medføre personskade, når værktøjet 
tændes.
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•  Undgå at bruge værktøjet med strakte 

arme. Sørg for et godt fodfæste og 
en god balance. Derved har du bedre 
kontrol over værktøjet i uventede 
situationer.

•  Vær altid passende klædt på. Bær ikke 
løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår, 
tøj og handsker væk fra bevægelige dele. 
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår 
kan blive fanget af de bevægelige dele.

•  Hvis elværktøjet har adapter til 
støvudsugning eller støvopsamler, skal 
du kontrollere, at delene er tilsluttet og 
bruges korrekt. På den måde reducerer 
du støvrelaterede risici.

Brug og vedligehold af elværktøjet
•  Pres ikke elværktøjet. Brug det rigtige 

elværktøj til arbejdsopgaven. Det rigtige 
elværktøj udfører jobbet bedre, hvis 
du anvender det ved den anbefalede 
hastighed.

•  Undlad at bruge elværktøjet, hvis tænd/
sluk-knappen ikke virker. Elværktøj, som 
ikke kan tændes og slukkes med tænd/
sluk-knappen, er farligt og skal repareres.

•  Træk stikket ud og/eller fj ern batteriet 
inden indstilling af et værktøj, skift af 
tilbehør, eller når det lægges til side. 
Denne forholdsregel forhindrer utilsigtet 
start af værktøjet.

•  Opbevar elværktøj utilgængeligt for 
børn, og tillad ikke, at personer, der 
ikke ved, hvordan elværktøjet bruges, 
betjener det. Elværktøj er farligt, hvis 
man ikke ved, hvordan det skal bruges.

•  Sørg for at vedligeholde elværktøj. 
Kontrollér, at bevægelige dele ikke sidder 
skævt eller går for stramt. Kontrollér, 
at der ikke er beskadigede dele på 
værktøjet og andre forhold, som kan 
påvirke brugen af det. Beskadiget 
elværktøj skal repareres, før det tages 
i brug igen. Mange uheld sker som 
følge af manglende vedligeholdelse af 
elværktøjet.

•  Brug elværktøj, tilbehør, skær osv. i 
henhold til disse anvisninger og på 
den tilsigtede måde for denne type 
elværktøj, idet du tager hensyn til 
arbejdsforholdene og det arbejde, der 
skal udføres. Brug af elværktøjet til andre 
formål end de tilsigtede kan resultere i 
farlige situationer.

Korrekt håndtering og brug af 
batteridrevent elværktøj
•  Kontroller, at maskinen er slukket, inden 

du monterer batteriet. Hvis batteriet 
sættes i tændt elværktøj, kan det 
medføre ulykker!

•  Brug kun opladere, der er anbefalet af 
producenten, til at oplade batteriet. 
Opladere er normalt beregnet til 
bestemte typer batterier. Hvis de bruges 
sammen med andre typer batterier, er 
der risiko for brand!

•  Brug kun batterier, der er beregnet til 
brug i netop dit elværktøj. Brugen af 
andre batterier kan medføre personskade 
og brandfare!

•  Når batteriet ikke er i brug, skal du 
undgå, at det kommer i kontakt med 
papirclips, mønter, søm, skruer eller 
andre mindre metalgenstande, der kan 
kortslutte kontakterne. En kortslutning 
af batteriets kontakter kan medføre 
forbrændinger eller brand!

•  Forkert brug kan medføre, at batteriet 
lækker. Undgå at komme i kontakt med 
batterivæske. Skyl med vand i tilfælde 
at kontakt. Søg straks lægehjælp, hvis 
du får batterivæske i øjnene. Lækkende 
batterivæske kan medføre hudirritation 
eller forbrændinger!
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Service
•  Få elværktøjet serviceret af en autoriseret 

reparatør, og brug kun originale 
reservedele. Derved forbliver værktøjet 
sikkert at bruge.

Sikkerhedsforskrifter for oplader og batteri
•  Læs vejledningen og 

sikkerhedsforskrifterne, inden du oplader 
batteriet.

•  Brug kun den anbefalede oplader til at 
oplade batteriet med.

•  Brug ikke opladeren til andre 
genopladelige batterier. Brug kun 
opladeren med det tilhørende 
genopladelige batteri.

•  Brug kun opladeren i et tørt miljø ved en 
temperatur på mellem 10 og 40 °C. 

•  Brug aldrig en beskadiget oplader.

•  Opladeren og batteriet må kun repareres 
af en autoriseret reparatør.

•  Forebyg kortslutning af batteriet. Sørg 
for, at batteriets poler aldrig kommer i 
kontakt med metalgenstande.

•  Opbevar aldrig det genopladelige 
batteri på steder, hvor temperaturen 
kan overstige 50 °C, f.eks. i en bil, der er 
parkeret i solen.

•  Batteriet og opladeren må ikke udsættes 
for fugt.

•  Batteriet må ikke brændes.

•  Forsøg aldrig at åbne det genopladelige 
batteri.

•  Hvis du får batterivæske (en 25-30 % 
natrium-hydroxid-opløsning) på huden, 
skal du omgående skylle det udsatte 
område med vand i rigelige mængder. 
Neutraliser væsken med en mild syre som 
f.eks. citronsaft eller eddike. Hvis du får 
batterivæske i øjet, skal du skylle med 
rindende vand i mindst 10 minutter og 
derefter søge læge.

Bortskaf batterier korrekt:
Dette produkt må ikke bortskaff es sammen 

med almindeligt aff ald. Udtjente 
apparater indeholder værdifulde 
materialer, som skal genvindes for 
at forebygge skader på miljøet og 
på menneskers sundhed. Indlever 
derfor udtjente apparater på din 
lokale genbrugsstation. Dermed kan 
materialerne i dit apparet genvindes. Du 
må ikke smide det udtjente apparat ud 
sammen med husholdningsaff aldet. Det 
skal bortskaff es på en miljøvenlig måde.

Batterilækage:

Hvis det genopladelige batteri lækker, skal 
du sikre dig, at batterivæsken ikke kommer i 
kontakt med hud eller øjne.

Hvis det alligevel sker, skal du skylle det 
udsatte område med vand i rigelige 
mængder og søge læge.

Tør batterivæsken op med en tør klud, og 
indlever kluden og det lækkende batteri på 
din lokale genbrugsstation.

Generelle sikkerhedsforskrifter

•  Denne maskine er ikke beregnet til 
brug for personer (herunder børn) med 
begrænsede fysiske, sansemæssige eller 
mentale evner eller med manglende 
erfaring og/eller viden, medmindre 
de er under opsyn af en person, som 
er ansvarlig for deres sikkerhed, eller 
har fået instruktioner i korrekt brug af 
maskinen fra en sådan person.

•  Hold børn under opsyn, og lad dem ikke 
lege med maskinen.
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1) Brugsanvisning
1.  Læs denne brugsanvisning grundigt. Sæt 

dig ind i betjeningsanordningerne og 
korrekt brug af maskinen.

2.  Lad aldrig børn bruge udstyret.

3.  Lad ikke personer bruge værktøjet, 
hvis de ikke er fortrolige med det eller 
denne brugsanvisning. Overhold de 
gældende lokale regler for brugerens 
minimumsalder.

4.  Undlad at bruge denne maskine, når 
personer, især børn, eller kæledyr 
opholder sig i nærheden.

5.  Brugeren er ansvarlig for uheld eller farer, 
som andre personer eller disses ejendom 
udsættes for.

2) Forberedelse
1.  Bær altid egnet fodtøj og lange bukser 

under brug.

2.  Bær egnet påklædning. Bær aldrig 
løstsiddende tøj eller smykker. 
Bevægelige dele kan gribe fat i dem. 
Ved arbejde udendørs bør du bruge 
gummihandsker og egnet fodtøj.

3. Bær hårnet, hvis du har langt hår. Bær 
sikkerhedsbriller under brug.

4.  Det anbefales at bruge støvmaske for at 
forhindre støvgener.

5.  Brug aldrig maskinen, hvis dens 
beskyttelsesanordninger er beskadigede 
eller afmonteret. 

3) Brug
1.  Tag det genopladelige batteri ud:

 - når maskinen ikke bruges, under 
transport, og hvis den efterlades uden 
opsyn;

 - når du efterser eller rengør maskinen, 
eller fj erner en blokering fra maskinen;

 - når du rengør eller vedligeholder 
maskinen eller udskifter tilbehørsdele;

 - efter kontakt med fremmedlegemer, 
eller hvis der forekommer unormal 
vibration.

2.  Undgå farlige miljøer - brug aldrig 
maskinen i fugtige eller våde omgivelser.

3.  Brug kun maskinen i dagslys eller med 
god kunstig belysning.

4.  Brug ikke maskinen med strakte arme, og 
hold altid balancen.

5.  Sørg for et godt fodfæste, hvis du 
arbejder på en skråning.

6.  Gå, løb aldrig.

7. Hold ventilationsåbningerne fri for snavs.

8.  Blæs aldrig i retning mod tilskuere.

4) Vedligeholdelse og opbevaring
Sluk for maskinen, og tag batteriet ud, før du 
rengør eller vedligeholder den.

1.  Sørg for at efterspænde alle møtrikker, 
bolte og skruer, så maskinen fungerer 
sikkert og korrekt.

2.  Efterse regelmæssigt maskinen for slitage 
eller nedbrydning.

3.  Udskift slidte eller beskadigede dele. 

4.  Brug kun originalt tilbehør og originale 
reservedele.

5.  Når maskinen ikke er i brug, skal den 
opbevares indendørs på et tørt sted i en 
højde, så den er utilgængelig for børn.
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Yderligere sikkerhedsforskrifter for 
løvblæsere

• Maskinen er kun beregnet til brug 
i private husholdninger. Den må 
ikke bruges i off entlige parker, på 
sportspladser, på midterrabatter eller til 
anlægs- eller skovarbejde.

• Brug kun maskinen på passende 
tidspunkter af døgnet - ikke tidligt om 
morgenen eller sent om aftenen, hvor det 
kan forstyrre andre. Overhold eventuelle 
stilleperioder, som følger af lokale regler.

• Hvis dine hænder snurrer eller sover, er 
det tegn på for megen vibration. Begræns 
arbejdstiden, hold regelmæssige pauser, 
fordel arbejdet på � ere person eller bær 
anti-vibrationshandsker, når du bruger 
maskinen i længere tid. 

• Et vist støjniveau er uundgåeligt ved 
brug af denne maskine. Udfør derfor 
arbejdet på tidspunkter, hvor det er 
tilladt at udføre støjende arbejde. 
Overhold tidsrum, hvor der skal være 
stille, og begræns arbejdstiden mest 
muligt. Du og andre personer, som 
er i arbejdsområdet, bør bære egnet 
høreværn.

• Indstil altid maskinen til den lavest 
mulige hastighed, som kan udføre 
arbejdet. 

• Fjern fremmedlegemer fra 
arbejdsområdet med en rive og en kost, 
inden du påbegynder arbejdet.

• På støvede områder kan du med fordel 
fugte over� aden let.

• Brug maskinen med det fulde blæserør 
monteret, så udblæsningsstudsen er tæt 
på jorden.

• Pas på børn, kæledyr og åbne vinduer. 
Blæs fremmedlegemerne sikkert væk. 

Klargøring

1.  Kontroller før brug, at maskinen er i fejlfri 
stand. Brug ikke løvblæseren, hvis nogen 
del på den er nedslidt eller defekt.

2.  Hold andre personer, især børn og 
kæledyr, på sikker afstand af maskinen, 
når den er tændt. Tilskuere skal være 
mindst 6 meter væk fra arbejdsområdet.

3. Fjern skarpe, spidse eller porøse 
materialer, før du påbegynder arbejdet.

4.  Forebyg utilsigtet start: Sørg for, at 
knappen er i positionen OFF, før batteriet 
tilsluttes.
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Brug:

1.  Brug aldrig maskinen, hvis du er barfodet 
eller bærer åbne sandaler. Bær altid 
robust fodtøj eller støvler for at beskytte 
dine fødder. Nyklippet græs er fugtigt 
og glat. Gummisko eller håndsyede 
sko øger sikkerheden. Gå med lange 
bukser for at beskytte dine ben. Bær 
altid sikkerhedsbriller eller lignende, 
når du bruger løvblæseren. Bær egnet 
høreværn, så snart støjniveauet bliver 
ubehageligt.

2.  Sæt håret op, så det ikke er længere end 
til skulderen. Hold løstsiddende tøj, slips, 
frynser og løse bælter væk fra åbninger 
og bevægelige dele. 

3.  Ret aldrig mundingen mod personer eller 
vinduer. 

4.  Brug kun maskinen forskriftsmæssigt 
som beskrevet i denne brugsanvisning.

5.  Sluk maskinen før montering eller 
afmontering af blæserøret. Vent, indtil 
motoren er stoppet. 

6.  Sørg for et godt fodfæste, og pas på ikke 
at miste balancen, især når du arbejder 
på skråninger.

Vedligeholdelse og reparation:
1.  Sluk for maskinen efter brug og før hver 

gang, maskinen rengøres.

2.  Forsøg ikke at reparere maskinen. 
Reparationer må kun udføres af en 
autoriseret reparatør.

3.  Brug kun originalt tilbehør og originale 
reservedele. Brug af tilbehør, der ikke 
udtrykkeligt anbefales af producenten, 
kan forårsage ting- eller personskade.

4.  Opbevar altid løvblæseren tørt og 
utilgængeligt for børn. Maskinen må ikke 
udsættes for opløsningsmidler.
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Forklaring af symboler

De følgende symboler bruges på dette elværktøj. Ved korrekt 
forståelse af disse symboler kan du betjene værktøjet mere sikkert 
og eff ektivt. 

1. ADVARSELSSYMBOL

• Angiver fare, sikkerhedsbemærkninger eller ting, der kræver særlig 
opmærksomhed. Dette symbol kan forekomme sammen med 
andre symboler eller piktogrammer.

2. Der kan forekomme alvorlig personskade, hvis du ikke følger 
anvisningerne i brugsanvisningen. Læs brugsanvisningen, før du 
starter og bruger denne enhed.

3. Brug ikke maskinen i vådt vejr!

4. BRUG ALTID BESKYTTELSESBRILLER OG HØREVÆRN

 ADVARSEL! Udslyngede genstande kan forårsage alvorlig 
øjenskade. Kraftig støj kan give høreskader. Brug altid 
sikkerhedsbriller og høreværn, når du anvender maskinen.

5. Fare for kvæstelse!

 Pas på genstande, der blæses bort. Hold tilskuere væk.

 Hold andre på sikker afstand

 ADVARSEL! Pas på, at der ikke er tilskuere i nærheden, når du 
bruger maskinen (sikkerhedsafstand:  5 m). Dette gælder især børn 
og dyr.

6. ADVARSEL!

 Roterende blæser. Hold hænder og fødder væk fra åbningerne, når 
maskinen kører.

 ADVARSEL!

 Farlig indsugningsåbning. Hold hænder og fødder væk fra 
åbningerne, når maskinen kører.

7. Afmonter altid batteriet før eftersyn og indstilling!

8. Hold en sikkerhedsafstand på mindst 5 meter fra andre personer.

9. Denne enhed må ikke bortskaff es sammen med almindeligt aff ald. 
Indlevér den på en dertil beregnet genbrugsstation.

10. Elværktøjet overholder EF-direktiverne. 

11. Garanteret lydeff ektniveau LWA 96 dB(A)

1

11

2

22

3

33

4

44

5

55

6

66

7

77

8

88

9

99

1010

1010

1111

1111
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Udpakning

På grund af de moderne 
produktionsmetoder er det usandsynligt, at 
elværktøjet har fejl, eller at der mangler dele. 
Hvis der ser ud til at være noget i vejen, må 
du ikke bruge værktøjet, før fejlen er rettet, 
eller delene er blevet udskiftet. I modsat fald 
er der risiko for alvorlig personskade.

Samling

Isætte eller fj erne batteri

 Sluk altid værktøjet inden isætning eller 
afmontering af batteriet.

1.  Hvis du vil afmontere batteriet 
fra værktøjet, skal du trykke på 
låseknapperne på begge sider og trække 
batteriet ud af værktøjet. (Fig. 1).

2.  Når du skal sætte batteriet i værktøjet, 
skal du først anbringe batteriet, så 
sporene i batteriet er ud for rillerne på 
værktøjet. (Fig. 2). Skub derefter batteriet 
ind i værktøjet, så det går i indgreb med 
et klik. (Fig. 1). Hvis batteriet ikke går i 
indgreb, kan det medføre skade på dig 
eller andre.

 Advarsel: Brug kun det batteri, som 
medfølger fra producenten.

Montering af blæserør (Fig. 3)

 Brug ikke maskinen, før blæserøret er 
monteret korrekt på motorhuset.

1.  Skub blæserøret med guiderne (A) ind 
over de 2 tapper (B) på motorhuset.

2.  Drej blæserøret med uret, til det låses 
fast.

Brug

Tænde og slukke (Fig. 4)
1.  Start: Tryk sikkerhedsknappen (1) ind, og 

tryk derefter på tænd/sluk-knappen (2). 
Sikkerhedsknappen (1) behøver ikke at 
være trykket ind under brug. 

2.  Blæsehastigheden kan indstilles trinløst 
på hastighedsvælgeren (4).

3.  Når maskinen er tændt, kan du opnå 
maksimal blæsehastighed ved at trykke 
på turbo-knappen (3).

Blæsefunktion
•  Kontroller før brug, at maskinen er i fejlfri 

stand.

•  Undersøg arbejdsområdet, inden du går 
i gang. Brug en rive eller en kost til at 
fj erne genstande og aff ald, som kunne 
blive blæst bort af løvblæseren.

•  Fugt eventuelt arbejdsområdet let. 

Råd om arbejdet (Fig. 5)
•  Hold løvblæseren cirka 20 cm over jorden 

som vist i Figur 5. Tænd for maskinen, 
og sving den fra side til side. Blæs løvet 
i en bunke. Ret ikke luftstrømmen mod 
midten af bunken.

•  Indstil blæsekraften efter forholdene.

•  Sørg for ikke at rette luftstrømmen mod 
børn, kæledyr, åbne vinduer og biler.

•  Hold altid ventilationsåbningerne fri for 
at undgå overophedning.

•  Brug ikke maskinen på et vådt 
arbejdsområde.

•  Rengør maskinen efter brug.
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Rengøring og opbevaring

 Advarsel – risiko for personskade! Fjern 
altid det genopladelige batteri fra enheden, 
før der udføres arbejde.

Udskift alle defekte eller nedslidte dele, så 
løvblæseren altid er klar til brug.

1.  Rengør ventilationsåbningerne med en 
børste.

2.  Brug ikke opløsningsmidler eller 
rengøringsmidler, der indeholder 
kemikaler, som kan skade maskinens 
plastdele. Tør motorhuset af med en klud.

3.  Opbevar altid løvblæseren tørt, frostfrit 
og utilgængeligt for børn.

4.  Opbevar og oplad batteriet på et køligt 
sted. Temperaturer over eller under 
normal stuetemperatur reducerer 
batteriets driftslevetid.

5.  Opbevar ikke genopladelige batterier, 
der er a� adt. Lad batteriet køle ned, og 
lad det derefter helt op.

6.  Alle batterier mister gradvist kapacitet. Jo 
højere temperatur, jo hurtigere mister de 
kapacitet. Hvis batteriet ikke skal bruges 
i en længere periode, skal det lades op 
mindst en gang hver anden måned. Det 
øger batteriets driftslevetid. 

Vigtigt!

Anden vedligeholdelse eller reparation skal 
udføres af en autoriseret reparatør.

Reservedele

Kontakt vores serviceafdeling, hvis du har 
brug for tilbehør eller reservedele.

Ved brug af denne maskine må der kun 
bruges de reservedele, vi anbefaler. Brug af 
andre reservedele end dem, vi anbefaler, 
kan medføre alvorlig personskade eller 
beskadige maskinen.

Følgende skal oplyses ved bestilling af 
reservedele:

•  Maskintype

•  Maskinens art.nr.

Tekniske speci� kationer

Akku-løvblæser CLR01-R3-42 

Batterispænding/driftsspænding  40 V DC

Batteritype            Li-Ion 40 V / 2,5 Ah / 96 Wh

 R3-360-AH-U-02

Batterioplader 

 R3-360-3A-02 hurtigoplader

 

Driftstid  cirka8-55 min

Lufthastighed  20-42 m/s

Luftmængde  

Vægt  3,3 kg

Lydtryksniveau LpA (EN 50636-2-100:2014) 

 85 dB(A) K = 3,0 dB

Lydeff ektniveau LWA (20001/14/EG) 

 96 dB(A)

Vibration (EN 50636-2-100:2014) 

 <2,5 m/s2 K = 1,5 m/s2

    7,1 -11,2- 13,6 m3/min
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ADVARSEL! Afhængigt af, hvordan 
værktøjet bruges, kan den faktiske 
vibrationsemissionsværdi afvige fra den 
angivne vibrationsemissionsværdi. Det 
afhænger bla. af:

• Hvordan værktøjet bruges, og hvilke 
materialer, der klippes.

• Om værktøjet er vedligeholdt og 
fungerer korrekt. Om der bruges det 
korrekte tilbehør, og om tilbehøret er 
skarpt og i god stand.

• Hvor sikkert håndtaget er, og om der 
bruges antivibrationstilbehør.

• Om værktøjet bruges forskriftsmæssigt.

• Værktøjet kan forårsage symptomer på 
hånd-arm-vibration, hvis det ikke bruges 
korrekt.

ADVARSEL! Der bør foretages en vurdering 
af det faktiske træk, når værktøjet er i 
brug, f.eks. når værktøjet er slukket eller 
kører ubelastet. Dette vil gøre det muligt 
at reducere trækket markant under hele 
arbejdstiden.

Minimer risikoen, hvis værktøjet vibrerer.
Vedligehold værktøjer som angivet i denne 
brugsanvisning, og sørg for, at det er smurt 
korrekt (hvis relevant).

Hvis du bruger værktøjet regelmæssigt, bør 
du anskaff e antivibrationstilbehør.

Brug ikke værktøjet ved temperaturer på 
under 10 °C. Forbered et arbejdsskema, 
så arbejdet fordeles over � ere dage, hvis 
værktøjet vibrerer meget.

Oplysninger om støjemission iht. den 
tyske produktsikkerhedslov (ProdSG) og 
maskindirektivet: Lydtryksniveauet på 
arbejdsstedet kan overstige 80 dB(A). I så fald 
skal operatøren bruge ørebeskyttelse (f.eks. 
høreværn).

  Bemærk: Støjbeskyttelse! Overhold de 
lokale bestemmelser, når enheden bruges.
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EF-overensstemmelseserklæring

Vi, HP Schou A/S, Nordager 31, 6000 
Kolding, Danmark, erklærer under vores 
eneansvar, at produktet akku-løvblæser 
ALB 40, som denne erklæring gælder for, 
opfylder de relevante grundlæggende 
sikkerheds- og sundhedskrav i direktiv 
2006/42/EF (maskindirektivet), 2004/30/
EU,2011/65/EU 
(RoHS-retningslinjen) og 2000/14/EF 
(støjdirektivet) inkl. ændringer. For den 
relevante implementering af sikkerheds- 
og sundhedskravene omtalt i direktiverne 
er følgende standarder og/eller tekniske 
speci� kation(er) blevet overholdt:

EN 60335-1:2012+A11:2014; EN 50636-2-
100:2014; EN 62233:2008; 

EK9-BE-82:2013; EK9-BE-89:2014; EK9-BE-
88:2014; EK9-BE-77(V3):2015; EK9-BE-91:2015

EN 55014-12006+A1:2009+A2:2011; EN 
55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
Garanteret lydeff ektniveau 96 dB (A)

Overensstemmelsesvurderingsmetode til 
bilag V / direktiv 2000/14/EF

Produktionsåret er trykt på typeskiltet og kan 
desuden � ndes via serienummeret.

Kolding, 01.12.2016

Kirsten Vibeke Jensen

Product Safety Manager
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Produceret i P.R.C.

Produceret for:
HP Schou A/S
Nordager 31
6000 Kolding
Danmark

© 2016 HP Schou A/S
Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejled ning 
må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen 
måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpe-
midler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes 
eller gemmes i et informationslagrings- og -hentnings-
system uden skriftlig tilladelse fra HP Schou A/S.

Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer 
skal altid oplyses i forbindelse med din 
henvendelse. 
Modelnummeret fremgår af forsiden på 
denne brugsanvisning og af produktets 
typeskilt.

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• Åbent hverdage fra 07.00 til 17.00 

 (fredag til kl. 15.00)

• Tlf: +45 76 62 11 10

• Fax: +45 76 62 11 27

• E-mail: service@hpschou.com

Miljøoplysninger

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) 
indeholder materialer, komponenter 
og stoff er, der kan være farlige og 
skadelige for menneskers sundhed 

og for miljøet, når aff aldet af elektrisk og 
elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaff es 
korrekt. Produkter, der er mærket med 
nedenstående ”overkrydsede skraldespand”, 
er elektrisk og elektronisk udstyr. Den 
overkrydsede skraldespand symboliserer, 
at aff ald af elektrisk og elektronisk udstyr 
ikke må bortskaff es sammen med usorteret 
husholdningsaff ald, men skal indsamles 
særskilt.
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BATTERIDRIVEN LÖVBLÅS

1. Säkerhetsspärr

2. Strömbrytare on/off 

3. Turbobrytare

4. Hastighetsreglage

5. Batterihållare

6. Motorhölje

7. Handtag

8. Anslutning blåsrör

9. Blåsrör

10. Skydd blåsrör
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• Försäkran om överensstämmelse 

• Service

Din lövblås är utvecklad och tillverkad i 
enlighet med modern teknik och med 
högkvalitativa material, för att säkerställa 
lång livslängd och problemfri användning, 
samtidigt som användarsäkerheten 
garanteras. Med korrekt underhåll kommer 
din lövblås (lövsug) att fungera i många år.

Korrekt användning

Lövblåsen är avsedd för att blåsa löv i 
önskad riktning, eller blåsa bort löv från 
svåråtkomliga platser. Maskinen lämpar sig 
inte för användning inomhus.

Maskinen får inte utan uppsikt användas av 
barn eller svaga personer.

Ladda det laddningsbara batteriet 
Det laddningsbara batteriet får laddas enbart 
med tillverkarens laddare.

Läs och se till att du förstått 
bruksanvisningen helt och hållet innan du 
laddar batteriet, för att på så vis skydda dig 
mot elchock, skador eller brännskador.

Felaktig användning
All användning av enheten som inte anges i 
”Korrekt användning” betraktas som felaktig 
användning.

Lövblåsen (lövsugen) får inte användas på 
följande vis:

• Användning i slutna rum

• Användning som � äkt

• Rykta husdjur 

Det � nns risk för skador.

Användaren ansvarar för alla materiella 
skador och personskador som uppstår till 
följd av felaktig användning.

Vid användning av främmande delar eller 
icke-originaldelar upphör tillverkarens 
garanti att gälla.
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Restrisker

Även om verktyget används på rätt sätt � nns 
det alltid restrisker som inte kan undvikas.

På grund av verktygets typ och utformning 
� nns följande risker:

• Oönskad start av maskinen

• Föremål slungas iväg av luftstrålen

• Skador på hörseln om man inte använder 
lämpligt hörselskydd

• Inandning av löv, damm och upprörda 
partiklar 

Om instruktionerna i denna bruksanvisning 
inte följs kan det hända att andra restrisker 
uppstår, till följd av felaktig användning.

Säkerhetsinformation

VARNING Läs och förstå alla instruktioner.

Om man inte följer alla instruktioner nedan 
� nns det risk för elektrisk stöt, brand och/
eller allvarliga skador. Termen ”elverktyg” 
i säkerhetsanvisningarna nedan avser ditt 
nätanslutna elverktyg (med sladd) eller ditt 
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.

Spara dessa instruktioner

Arbetsområde
•  Håll arbetsområdet rent och väl 

upplyst. Stökiga och dåligt upplysta 
arbetsområden ökar risken för olyckor.

•  Använd inte elverktyg i explosionsfarliga 
miljöer, till exempel där det � nns 
brännbara vätskor, gaser eller damm. 
Elverktyg alstrar gnistor som kan antända 
dammet eller gaserna.

•  Håll barn och obehöriga personer på 
säkert avstånd under arbetet med 
elverktyget. Om du störs av obehöriga 
personer kan du förlora kontrollen.

Elsäkerhet
•  Undvik kroppskontakt med jordade ytor 

som rör, element, spisar eller kylskåp. 
När din kropp är jordad ökar risken för 
elektriska stötar.

•  Utsätt inte elverktyg för regn eller väta. 
Om vatten tränger in i ett elverktyg ökar 
risken för elstötar.

Personsäkerhet
•  Var uppmärksam på vad du gör och 

använd elverktyget med förnuft. 
Använd inte elverktyg när du är trött 
eller om du är påverkad av droger, 
alkohol eller mediciner. Vid användning 
av elverktyg kan även en kort stunds 
ouppmärksamhet leda till allvarliga 
kroppsskador.

•  Använd skyddsutrustning. Använd 
alltid skyddsglasögon. Användning av 
skyddsutrustning som damm� ltermask, 
halkfria skyddsskor, skyddshjälm och 
hörselskydd i relevanta förhållanden 
minskar risken för kroppsskador.

•  Undvik oönskad start. Se till att maskinen 
är avstängd innan du ansluter den till 
eluttaget och/eller batteriet och när du 
lyfter upp eller bär maskinen. Om du bär 
maskinen med � ngret på av/på-brytaren 
eller ansluter maskinen till eluttaget med 
brytaren i läge ”ON” kan olyckor uppstå.

•  Ta bort alla eventuella justeringsnycklar 
innan du sätter i gång maskinen. En 
nyckel som sitter kvar i en roterande 
komponent kan orsaka kroppsskador.
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•  Undvik instabila arbetsställningar. Stå 

alltid stadigt på båda fötterna. Det gör 
det lättare att behålla kontrollen över 
elverktyget i oväntade situationer.

• Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst 
sittande kläder eller smycken. Låt inte 
hår, kläder eller handskar komma för 
nära elverktyget. Löst sittande kläder, 
långt hår och smycken kan fastna i rörliga 
delar.

•  Om utrustning medföljer för anslutning 
av ett dammuppsamlingssystem, 
kontrollera att systemet är anslutet på 
rätt sätt. Användning av sådan utrustning 
kan minska de faror som damm medför.

Användning och skötsel av elverktyg
•  Överansträng inte elverktyget. Använd 

rätt verktyg för det planerade arbetet. 
Det rätta verktyget gör jobbet bättre och 
säkrare i den takt som det är avsett för.

•  Använd inte elverktyget om 
strömbrytaren inte fungerar. Ett elverktyg 
med en defekt strömbrytare är farligt och 
måste repareras.

•  Dra ut elsladden och/eller avlägsna 
batteriet innan du justerar ett verktyg, 
byter tillbehör eller lägger verktyget åt 
sidan. Denna säkerhetsåtgärd förhindrar 
eventuell oönskad start av verktyget.

•  Förvara elverktyg som inte används utom 
räckhåll för barn. Låt inte personer som 
är obekanta med elverktyget eller denna 
bruksanvisning använda elverktyget. 
Elverktyg är farliga i händerna på 
oerfarna personer.

• Sköt om och underhåll elverktyget. 
Undersök elverktyget för felinriktningar 
eller rörliga delar som har fastnat, gått 
sönder eller andra problem som kan 
påverka verktygets drift. Reparera 
elverktyget före användning om det är 
skadat. Många olyckor orsakas av dåligt 
skötta elverktyg.

• Använd elverktyget och dess tillbehör, 
insatsverktyg osv. enligt dessa 
anvisningar och på det avsedda sättet 
för den speci� ka typen av elverktyg. 
Ta hänsyn till arbetsvillkoren och 
arbetsmomenten. Om elverktyget 
används för andra syften än det är avsett 
för kan farliga situationer uppstå.

Avsedd hantering och användning av 
batteridrivna elverktyg
•  Se till att enheten har stängts av innan du 

sätter in batteriet. Att sätta in ett batteri 
i ett påslaget elverktyg kan leda till 
olyckor!

•  Batteriet får endast laddas med laddare 
som rekommenderas av tillverkaren. 
Laddare är normalt utformade för en viss 
typ av batterier. Om de används ihop 
med andra typer � nns det risk för brand!

•  Använd endast batterier som är 
utformade för ditt elverktyg. Användning 
av andra batterier kan leda till olyckor 
och brandrisk!

•  Håll oanvända batterier borta från 
metallgem, mynt, nycklar, spik, skruv och 
andra mindre metallföremål som kan 
brygga batteriets poler. En kortslutning 
mellan batterikontakterna kan orsaka 
brännskador eller brand!

•  Felaktig användning kan resultera i att 
det läcker ut vätska ur batteriet. Undvik 
kontakt med batterivätska. Spola med 
vatten om du ändå kommer i kontakt 
med batterivätska. Kontakta läkare om 
du får batterivätska i ögonen. Läckande 
batterivätska kan orsaka irritation eller 
brännskador på huden!
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•  Låt bara kvali� cerad fackpersonal 

reparera elverktyget och enbart med 
identiska reservdelar. På så vis garanteras 
elverktygets säkerhet.

Säkerhetsanvisningar för laddare och 
laddningsbart batteri
•  Läs instruktioner och 

säkerhetsföreskrifter innan du laddar det 
laddningsbara batteriet.

•  Använd endast föreskriven laddare för att 
ladda det laddningsbara batteriet.

•  Ladda inga andra laddningsbara batterier 
med denna laddare. Använd laddaren 
endast ihop med avsett batteri.

•  Laddaren får endast användas i torr miljö 
vid temperaturer på mellan 10 °C och 
40 °C. 

• Använd aldrig en skadad laddare.

•  Låt endast en auktoriserad verkstad 
reparera laddaren eller batteriet.

•  Undvik kortslutning av det laddningsbara 
batteriet. Se till att batteripolerna inte 
kommer i kontakt med metallföremål.

•  Förvara inte det laddningsbara batteriet 
på platser där temperaturen kan uppnå 
50 °C, exempelvis i en bil som står 
parkerad i solen.

•  Utsätt inte laddaren eller batteriet för 
fukt.

•  Bränn inte det laddningsbara batteriet.

• Försök aldrig öppna batteripaketet.

•  Om vätskan i det laddningsbara batteriet 
(en 25–30 % kaliumhydroxidlösning) 
kommer i kontakt med huden, spola 
omedelbart det utsatta hudområdet 
med riklig mängd vatten. Neutralisera 
lösningen med en mild syra, t.ex. 
citronjuice eller vinäger. Om lösningen 
hamnar i ögonen, spola dem i minst 
10 minuter under rinnande vatten och 
kontakta läkare.

Korrekt kassering av batterier:
Denna produkt får inte slängas i vanliga 
hushållssopor. Gamla enheter innehåller 
värdefullt återvinningsbart material som 
bör lämnas till återvinning för att undvika 
miljö- och hälsoskador genom okontrollerad 
avfallshantering. Lämna därför in gamla 
enheter till lämpliga insamlingssystem 
eller skicka enheten till återförsäljaren. Din 
enhet återvinns. Släng inte ditt elverktyg 
i soptunnan när den slutat fungera, utan 
avfallshantera den på ett miljövänligt vis.

Läckande batterier:

Om en laddningsbar battericell läcker, akta så 
att vätskan inte kommer i kontakt med hud 
eller ögon.

Om den gör det, spola omedelbart med riklig 
mängd vatten och kontakta läkare.

Torka av den läckta vätskan med en torr trasa 
och kassera ihop med den gamla enheten på 
lämpligt vis.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

•  Denna maskin är inte avsedd för 
användning av personer (eller barn) med 
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental 
kapacitet eller otillräcklig erfarenhet 
och/eller otillräcklig kunskap, om de inte 
övervakas av en person som ansvarar för 
deras säkerhet eller får instruktioner från 
en person om hur maskinen används.

• Barn måste övervakas, så att de inte leker 
med produkten.
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1) Instruktioner
1.  Läs dessa instruktioner noggrant. Lär 

känna styrreglagen och hur enheten 
används på korrekt vis.

2.  Låt aldrig barn använda enheten.

3.  Låt aldrig personer som inte känner till 
dessa användningsinstruktioner använda 
enheten. Lokala bestämmelser kan 
begränsa användarens tillåtna ålder.

4.  Använd aldrig enheten i närheten av 
andra personer, särskilt barn och husdjur.

5.  Användaren ansvarar för olyckor eller 
risker för andra personer eller deras 
egendom.

2) Förberedelser
1.  Bär alltid lämpliga skor och långbyxor när 

du använder enheten.

2.  Använd lämplig klädsel – använd aldrig 
löst sittande kläder eller smycken. De 
kan fastna i rörliga delar. Användning 
av gummihandskar och lämpliga skor 
rekommenderas för arbete utomhus.

3. Använd hårskydd för långt hår. Använd 
skyddsglasögon under arbetet.

4.  Damm� ltermask rekommenderas som 
skydd mot irriterande damm.

5.  Använd aldrig enheten om dess skydd 
eller kåpor är skadade, eller utan korrekt 
installerade skyddsenheter, som den 
monterade skräpuppsamlaren. 

3) Användning
1.  Avlägsna de laddningsbara batterierna:

 - om enheten inte längre används, under 
transport eller när den lämnas obevakad.

 - när du kontrollerar, rengör eller 
avlägsnar avlagringar från enheten.

 - när du utför rengörings- eller 
underhållsarbete eller byter tillbehör.

 - efter kontakt med främmande föremål 
eller vid onormal vibration.

2.  Undvik farliga miljöer – använd aldrig 
enheten i fuktiga eller våta miljöer.

3.  Använd enheten endast i dagsljus eller 
vid god arti� ciell belysning.

4.  Arbeta inte med utsträckta armar, och stå 
alltid stadigt.

5.  Se till att du står stadigt med båda 
fötterna om du arbetar i sluttningar.

6.  Spring aldrig med maskinen.

7. Se till att alla kylluftintag är fria.

8.  Blås aldrig mot andra personer.

4) Underhåll och förvaring
Innan du utför rengöring eller underhåll, 
stäng av enheten och avlägsna det 
laddningsbara batteriet.

1.  Se till att alla muttrar, bultar och skruvar 
är rena för att säkerställa att enheten 
alltid är i gott skick.

2.  Kontrollera regelbundet eventuellt 
slitage på enheten.

3.  Byt ut skadade eller utslitna delar. 

4.  Använd endast originalreservdelar och 
tillbehör.

5.  När enheten inte används, förvara den 
inomhus efter att den stannat helt. 
Enheten bör förvaras inomhus på en torr, 
upphöjd eller stängd plats, utom räckhåll 
för barn.
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Ytterligare säkerhetsanvisningar 
för lövblåsar

• Enheten är endast avsedd för 
privat bruk. Den får inte användas i 
allmänna grönområden, parker, på 
sportanläggningar, refuger eller för mark- 
eller skogsarbete.

• Använd maskinen enbart vid lämpliga 
tider på dagen. Inte tidigt på morgonen 
eller sent på kvällen, när det � nns risk 
att man stör andra. Lokala tider för när 
störande arbete får utföras måste följas.

• En stickande känsla eller domnade 
händer är tecken på för kraftiga 
vibrationer. Begränsa arbetstiden, ta 
tillräckligt långa pauser från arbetet, 
fördela arbetet på � era personer eller 
använd antivibrationshandskar när 
du använder verktyget under längre 
perioder. 

• En viss grad av buller från maskinen 
är oundviklig. Utför bullerintensivt 
arbete under tider då det är tillåtet. Följ 
eventuella tider då det måste vara tyst 
och begränsa arbetstiden till ett absolut 
minimum. Du och personer som vistas 
i närheten av trimmern bör använda 
lämpligt hörselskydd.

• Använd alltid maskinen på så låg 
motorhastighet som möjligt som krävs 
för att utföra arbetet. 

• Avlägsna främmande föremål med kratta 
och kvast innan du börjar blåsa.

• Fukta ytan något i dammiga miljöer, eller 
använd vid behov en vattenspridare som 
tillbehör.

• Använd hela blåsmunstycket, så att 
luftstrålen kan arbeta nära marken.

• Akta barn, husdjur och öppna fönster, 
blås bort främmande föremål på ett 
säkert sätt. 

Förberedelser

1.  Innan du börjar arbeta, se alltid till att 
din enhet är i gott skick. Arbeta inte med 
lövblåsen om någon del av den är defekt 
eller utsliten.

2.  Se till att andra personer, särskilt 
barn eller husdjur, håller sig borta 
från enheten när den är igång. Se till 
att sådana personer håller minst 6 m 
säkerhetsavstånd.

3. Rensa eventuella vassa, spetsiga eller 
glödande föremål innan du börjar arbeta.

4.  Förhindra oönskad start: Kontrollera 
att elverktygets strömbrytare är i sitt 
avstängda läge innan du ansluter 
elverktyget till elnätet.
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Användning:

1.  Använd aldrig maskinen när du är 
barfota eller bär sandaler. Använd alltid 
grova skor eller stövlar för att skydda 
dina fötter – nyklippt gräs är fuktigt 
och halt. Gummiskor eller handgjorda 
skor ger ökat skydd. Använd långbyxor 
för att skydda dina ben. Använd alltid 
skyddsglasögon eller motsvarande 
ögonskydd när du arbetar med 
lövblåsen. Använd hörselskydd så fort 
som bullernivån blir obekväm.

2.  Sätt upp långt hår, så att det inte är 
längre än till dina axlar. Se till att löst 
sittande kläder, slipsar, tofsar och 
hängande bälten inte fastnar i öppningar 
och rörliga delar. 

3.  Peka aldrig röret mot personer eller 
fönster. 

4.  Använd bara maskinen i det syfte som 
beskrivs här.

5.  Stäng av enheten innan du monterar 
eller demonterar blåsröret. Vänta tills 
motorn har stannat. 

6.  Se alltid till att hålla ett stabilt avstånd 
och tappa inte balansen – särskilt när du 
arbetar i lutning.

Reparation och underhåll:
1.  Stäng av enheten efter användning och 

varje gång den rengörs.

2.  Försök inte reparera enheten. Låt endast 
en specialist eller kundtjänst utföra 
reparationer.

3.  Använd endast originalreservdelar och 
tillbehör. Användning av tillbehör som 
inte är uttryckligen rekommenderade 
av tillverkaren kan orsaka skador eller 
olyckor.

4.  Förvara alltid lövblåsen på en torr plats, 
utom räckhåll för barn. Utsätt aldrig 
enheten för lösningsmedel.
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Symbolförklaring

Följande symboler används på detta elverktyg. Du kan använda detta 
elverktyg mer säkert och eff ektivt med korrekt tolkning av dessa 
symboler.

1. VARNINGSSYMBOL

 Anger fara, säkerhetsanmärkningar eller anledningar till särskild 
vaksamhet. Denna symbol kan förekomma i kombination med 
andra symboler eller illustrationer.

2. Om du inte följer instruktionerna och säkerhetsåtgärderna som 
beskrivs i bruksanvisningen kan det uppstå allvarliga skador. Läs 
bruksanvisningen innan du startar och börjar arbeta med denna 
enhet.

3. Använd inte verktyget i våta miljöer!

4. ANVÄND HÖRSELSKYDD OCH SKYDDSGLASÖGON

 VARNING: Utslungade föremål kan orsaka allvarliga ögonskador, 
buller kan orsaka hörselskador. Använd alltid hörselskydd och 
skyddsglasögon när du använder enheten.

5. RISK FÖR PERSONSKADOR!

 Akta utslungade föremål. Håll andra personer på avstånd.

 HÅLL ANDRA PERSONER PÅ AVSTÅND

 VARNING: När du använder enheten, se till att inga andra personer 
vistas i närheten (säkerhetsavstånd: 5 m). Detta gäller särskilt för 
barn och djur.

6. VARNING!

 Roterande � äktar. Håll händer och fötter borta från öppningarna 
medan maskinen är igång.

 VARNING!

 Farligt matningsöppning. Håll händer och fötter borta från 
öppningarna medan maskinen är igång.

7. Avlägsna alltid det laddningsbara batteriet före inspektions- och 
justeringsarbeten.

8. Håll ett säkerhetsavstånd på minst 5 m från andra personer.

9. Denna enhet får inte slängas bland vanliga hushållssopor. Lämna 
in enheten på en återvinningsstation.

10. Bekräftar att elverktyget stämmer överens med EG-direktiven. 

11. Garanterad bullernivå LWA 96 dB(A)

1

11

2

22

3

33

4

44

5

55

6

66

7

77

8

88

9

99

1010

1010

1111

1111
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Uppackning

Den moderna massproduktionstekniken gör 
det högst osannolikt att ditt elverktyg skulle 
vara trasigt eller att det saknas någon del. 
Om du hittar något fel, använd inte verktyget 
förrän delarna har bytts ut eller felet har 
åtgärdats. Annars kan allvarliga personskador 
uppstå.

Montering

Installera och avlägsna det laddningsbara 
batteriet

 Stäng alltid av verktyget innan du 
installerar eller avlägsnar det laddningsbara 
batteriet.

1.  Om du vill avlägsna batteriet från 
verktyget, tryck på låsknapparna på 
båda sidor och dra ut det laddningsbara 
batteriet från verktyget (� g. 1).

2.  För att sätta in batteriet i verktyget, 
linjera först batteriets bas med gejderna 
på huset (� g. 2). Tryck sedan in batteriet 
helt i verktyget (� g. 1) tills du hör hur det 
klickar i rätt läge. Om det laddningsbara 
batteriet inte klickar fast � nns det risk för 
personskador.

 Varning: Använd endast det batteri som 
tillhandahålls av tillverkaren.

Installera blåsröret (� g. 3)

 Använd inte enheten förrän blåsröret har 
monterats korrekt på huset.

1.  Tryck blåsröret med styrstiften (A) över de 
två groparna (B) på huset.

2.  Rotera röret medurs tills det låser fast.

Användning

Starta och stoppa (� g. 4)
1.  Starta maskinen: Tryck ner 

säkerhetsspärren (1) och tryck sedan 
på brytaren (2). Säkerhetsspärren (1) 
behöver inte vara nedtryckt under drift. 

2.  Blåshastigheten kan justeras steglöst 
med vredet (4).

3.  När enheten är på kan den högsta 
blåshastigheten ställas in genom att man 
trycker på turbobrytaren (3).

Blåsfunktion
•  Innan du tar enheten i drift, kontrollera 

alltid att den fungerar felfritt.

•  Undersök arbetsområdet innan du börjar 
arbeta. Använd en kratta eller en kvast för 
att avlägsna föremål eller skräp som kan 
slungas iväg av lövblåsen.

•  Fukta vid behov ner marken något. 

Arbetstips (� g. 5)
•  Håll lövblåsen ca 20 cm ovanför marken 

enligt � gur 5, starta enheten och pendla 
den lätt från ena sidan till den andra. 
Blås materialet till en hög. Rikta inte 
luftstrålen mot högens mitt.

•  Justera blåskraften efter behov.

•  Se till att inte peka luftstrålen mot barn, 
husdjur, öppna fönster eller bilar.

•  Håll alltid ventilationsöppningar fria 
under drift, annars � nns det risk för 
överhettning.

•  Använd inte enheten på blött underlag.

• Rengör produkten efter utfört arbete.
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Rengöring och förvaring

 OBS! – risk för skador! Avlägsna alltid 
batteriet från enheten innan du utför arbete 
på maskinen.

Avlägsna alla skadade eller slitna delar för 
att säkerställa att lövblåsen alltid är redo för 
säker användning.

1.  Rengör ventilationsöppningar med en 
borste.

2.  Använd inga lösningsmedel eller 
rengöringsmedel som innehåller 
kemikalier som kan skada plastdelarna. 
Tvätta rent huset med en trasa.

3.  Förvara alltid lövblåsen på en torr, frostfri 
plats, utom räckhåll för barn.

4.  Förvara och ladda dina batterier på 
en sval plats. Temperaturer över eller 
under normal rumstemperatur förkortar 
batteriernas livslängd.

5.  Förvara inte batterierna i oladdat 
tillstånd. Vänta tills batteriet har kallnat 
och ladda det sedan helt.

6.  Laddningsbara batterier laddar ur 
sig gradvis. Ju högre temperatur, 
desto fortare laddas batterierna ur. 
Vid längre förvaringsperioder, ladda 
det laddningsbara batteriet en gång i 
månaden eller en gång varannan. Detta 
förlänger batteriets livslängd. 

OBS!

För ytterligare underhålls- eller 
reparationsarbete, ta enheten till ett 
servicecentrum.

Reservdelar

Kontakta vår serviceavdelning om du 
behöver tillbehör eller reservdelar.

Använd inte reservdelar som inte är 
rekommenderade av oss för denna maskin. 
Användning av reservdelar som inte är 
rekommenderade av oss kan resultera i 
allvarliga personskador eller skador på 
maskinen.

Var beredd med följande information när du 
beställer reservdelar:

•  Typ av maskin

•  Maskinens serienummer

Tekniska speci� kationer

Batteridriven lövblås CLR01-R3-42 

Batterispänning 40 V DC

Batterityp           Litiumjon 40 V/2,5 Ah/96 Wh

 R3-360-AH-U-02

Batteriladdare 

 R3-360-3A-02 snabbladdare

 

Drifttid     ca 8-55 min

Hastighet blåsning  20–42 m/s

Stor blåsvolym             7,1-11,2 –13,6 m3/min

Vikt 3,3 kg

Ljudtrycksnivå: (EN 50636-2-100:2014) 

 85 dB(A) K = 3,0 dB

Bullernivå LWA (20001/14/EG) 

 96 dB(A)

Vibration (EN 50636-2-100:2014) 

 <2,5 m/s2 K = 1,5 m/s2

Med reservation för tekniska förändringar.
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VARNING: När verktyget är i drift kan dess 
vibrationsvärden skilja sig från angivna 
värden, beroende på hur verktyget används, 
liksom i följande exempel, eller för att det 
används på något annat sätt:

• Hur verktyget används och vilka material 
som kapas.

• Verktyget är i gott skick och fungerar som 
det ska. Korrekt tillbehör används och de 
är vassa och i gott skick.

• Hur säkert handtaget är och huruvida 
anti-vibrationstillbehör används eller 
inte.

• Om verktyget används på avsett vis och i 
enlighet med dessa instruktioner.

• Verktyget kan ge hand-arm-
vibrationssyndrom-symptom om det inte 
används korrekt.

VARNING: För att säkerställa bör man göra en 
bedömning av anspänningen när verktyget 
används, exempelvis när verktyget är 
avstängt eller går på tomgång. Detta gör det 
möjligt att minska anspänningen avsevärt 
under hela tiden verktyget används.

Minska risken om verktyget vibrerar.
Ta hand om verktyget i enlighet med dessa 
instruktioner och se till att verktyget är 
korrekt smort (om det behövs).

Om du använder detta verktyg regelbundet 
bör du investera i anti-vibrationstillbehör.

Använd inte verktyget om temperaturen är 
10 °C eller lägre. Förbered arbetsschemat 
så att arbetet distribueras över � era dagar 
när du använder verktyg som ger stora 
vibrationer.

Information om bullernivå enligt German 
Product Safety Act (ProdSG) och EG:
s maskindirektiv: ljudtrycksnivå vid 
arbetsplatsen kan överskrida 80 dB(A). 
I sådana fall behöver användaren ha 
hörselskydd (t.ex. hörselkåpor)

  Observera: Bullerskydd! Observera lokala 
regler när du använder din enhet.
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EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENS-
STÄMMELSE

Vi, HP Schou A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, 
Danmark, förklarar under enskilt ansvar att 
produkten batteridriven lövblås ALB 40, 
som denna förklaring handlar om, uppfyller 
gällande säkerhets- och hälsokrav i direktiven 
2006/42/EG (maskindirektiv), 2004/30/EU,
 2011/65/EU (RoHS-riktlinje) 
och 2000/14/EG (bullerdirektiv) inkl. 
modi� eringar. För relevant implementering 
av de säkerhets- och hälsokrav som nämns 
i direktiven har följande normer och/eller 
tekniska speci� kationer efterlevts:

EN 60335-1:2012+A11:2014; EN 50636-2-
100:2014; EN 62233:2008; 

EK9-BE-82:2013; EK9-BE-89:2014; EK9-BE-
88:2014; EK9-BE-77(V3):2015; EK9-BE-91:2015

EN 55014-12006+A1:2009+A2:2011; EN 
55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
garanterad bullernivå 96 dB (A)

Bedömningsmetod överensstämmelse till 
bilaga V/direktiv 2000/14/EG

Tillverkningsåret står på typskylten och kan 
utläsas med hjälp av serienumret.

Kolding, 01.12.2016

Kirsten Vibeke Jensen

Product Safety Manager
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Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid 
uppges vid kontakt med återförsäljaren. 
Modellnumret � nns på framsidan i denna 
bruksanvisning och på produktens märkplåt.

När det gäller:

• Reklamationer

• Reservdelar

• Returvaror

• Garantivaror

• Öppet vardagar från 07.00 til 17.00 
(fredag till kl. 15.30)

• Tel.: +46 (0)451 381 987

• Fax: +46 (0)451 414  00

• E-mail: service@hpverktyg.se

Miljöinformation

Elektriska och elektroniska 
produkter (EEE) innehåller material, 
komponenter och ämnen som 
kan vara farliga och skadliga för 

människors hälsa och för miljön om avfallet 
av elektriska och elektroniska produkter (EEE) 
inte bortskaff as korrekt. Produkter som är 
markerade med nedanstående överkryssade 
sophink är elektriska och elektroniska 
produkter. Den överkryssade sophinken 
symboliserar att avfall av elektriska och 
elektroniska produkter inte får bortskaff as 
tillsammans med osorterat hushållsavfall, 
utan de ska samlas in separat.

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

Tillverkad för:
HP Schou A/S
Nordager 31
6000 Kolding
Danmark
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Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksan-
visning får inte på några villkor, varken i sin helhet eller 
delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska 
hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering eller fotografering, 
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