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DKLÖVSUG MED KVARN
Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt 
av din nya lövsug rekommenderar vi att 
du läser denna bruksanvisning och de 
medföljande säkerhetsföreskrifterna innan 
du börjar använda den. Vi rekommenderar 
dessutom att du sparar bruksanvisningen 
ifall du behöver läsa informationen om de 
olika funktionerna igen. 

Tekniska data

Spänning/frekvens:  230 V ~ 50 Hz

Eff ekt:  2 400 W

Varvtal:  8 000-14 000 v/min

3 funktioner:  suga, blåsa och kompostera

Uppsamlingspåsens kapacitet:  45 l

Luftmängd:  max. 13,5 m3/min

Lufthastighet: 160-275 km/h

Kvarnens komprimeringsfaktor:  10:1

Lövsugens delar

1. Nedre insugningsrör

2. Hjul

3. Övre insugningsrör

4. Funktionsväljare (syns inte)

5. Stödgrepp

6. Fingerskruv för reglering av stödgrepp

7. Hastighetsväljare (syns inte)

8. Strömbrytare

9. Sladd och stickkontakt

10. Munstycke för uppsamlingspåse

11. Uppsamlingspåse

12. Krok för uppsamlingspåse

13. Bärrem (visas inte)
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Särskilda säkerhetsföreskrifter

Använd skyddsglasögon och eventuellt 
hörselskydd.

Använd inte lövsugen vid regn och ej heller 
i fuktig miljö. 

Använd inte lövsugen om insugningsröret 
är blockerat.

Använd inte lövsugen för sugning 
om uppsamlingspåsen inte är korrekt 
monterad, eller om den är full.

Håll sladden på avstånd från insuget under 
användning.

Rikta inte lövsugen mot personer, djur eller 
ömtåliga föremål, t.ex. fönster.

Håll alltid i båda handtagen när du 
använder lövsugen.

Använd endast lövsugen för att suga upp 
löv, gräs och liknande. Stora eller hårda 
föremål, t.ex. stenar, kvistar och grenar, kan 
skada lövsugens delar.

Håll händer, stenar och stora föremål på 
avstånd från insuget under användning.

Använd inte lövsugen för att blåsa på varm 
aska eller öppen eld.

Se till att motorns ventilationsöppningar 
inte täcks över under användning.

Förberedelser

Montering av insugningsrör och hjul
Skjut det övre insugningsröret (3) på 
motordelen och sätt fast det med 2 skruvar.

Skjut det nedre insugningsröret (1) så långt 
in i det övre insugningsröret som möjligt.

Skjut in hjulaxeln i hålet längst fram på 
det nedre insugningsröret, och skruva fast 
hjulen (2).
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Montering av stödgrepp
Sätt stödgreppet (5) in över hållaren på 
motordelen och skruva fast det med 
den medföljande � ngerskruven (6). Vrid 
stödgreppet till önskad vinkel och dra åt 
� ngerskruven.

Montering av uppsamlingspåse
Innan uppsamlingspåsen (11) monteras ska 
du kontrollera funktionsväljaren (6) kan röra 
sig obehindrat.

Montera uppsamlingspåsens öppning på 
munstycket (10), så att den sluter tätt på 
� änsen.

Haka fast uppsamlingspåsens ögla på 
kroken (12).

Montering av bärrem
Sätt fast bärremmen (13) i öglan vid 
stödgreppet och justera den så att lövsugen 
hänger bekvämt i en bra arbetshöjd, medan 
dess framsida vilar på de två hjulen.

Användning

Anslut lövsugen till en förlängningssladd. 

Använd funktionsväljaren (7) för att välja 
om lövsugen ska blåsa eller suga. 

När lövsugen fungerar som en sug, 
mals de insugna löven sönder av � äkten 
under insugningen och ansamlas i 
uppsamlingspåsen för enkel kompostering.

När lövsugen ska fungera som en blås ska 
uppsamlingspåsen vara tömd, eftersom 
innehållet annars blåses ut!
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Sätt i stickproppen i eluttaget och välj 
önskad funktion.

Ställ in hastigheten genom att vrida på 
hastighetsväljaren (7).

Starta lövsugen genom att trycka in 
strömbrytaren (8). 

Håll fast i båda handtagen och rör 
insugsmunstycket från sida till sida med 
jämna, glidande rörelser. 

Släpp strömbrytaren för att stänga av 
lövsugen.

Uppsamlingspåsen ska tömmas när den är 
fylld till cirka 2/3, eftersom det ger bästa 
sugeff ekt och skonar uppsamlingspåsen. 
En förstörd uppsamlingspåse kan inte 
repareras, utan ska bytas. Öppna blixtlåset 
på uppsamlingspåsen och töm innehållet 
i en kompost eller i en behållare för 
komposterbart avfall. 

Stäng blixtlåset när uppsamlingspåsen är 
tömd.

Rengöring och underhåll

Rengör lövsugens yttre delar med en fuktig 
trasa och eventuellt lite rengöringsmedel. 
Det får inte tränga in vatten i motorn!

Var noga med att ta bort gräs och liknande 
från ventilationsöppningarna.

Använd inte starka, frätande eller slipande 
rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada 
lövsugens plastdelar.

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)451 833 00

• Fax: +46 (0)451 414  00

• E-mail: service@hpverktyg.se
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Överensstämmelseförklaring 

Vi förklarar härmed, att 

LÖVSUG
77740 (HY6301K10)

230 V - 2 400 W
är framställd i överensstämmelse med 
följande standarder eller normativa 
dokument:

EN55014-1:2006+A1

EN55014-2:1997+A1+A2

EN60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14

EN60335-2-100:2010

EN61000-3-2:2006+A1+A2

EN61000-3-3:2008

enligt bestämmelserna i direktiven

2006/42/EG Maskindirektivet

2004/108/EG EMC-direktivet

2014

Stefan Schou
Business Unit Manager

18.09.2014 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding

Miljöinformation

HP Schou A/S strävar efter att tillverka 
miljövänliga elektriska och elektroniska 
produkter och vi vill även medverka till att 
säkerställa ett säkert avyttrande av sådana 
avfallsprodukter som kan vara skadliga för 
miljön. 

Det är viktigt för oss alla att ha en ren 
miljö. Vårt företag har som målsättning 
att uppfylla EU-kraven på detta område 
så att vi säkerställer insamling, hantering, 
återvinning och bortskaff ande av elektrisk 
utrustning som annars kan vara skadlig 
för miljön. Detta innebär även att våra 
produkter aldrig innehåller några av 
följande kemikalier eller ämnen:

-  Bly

-  Kvicksilver

-  Kadmium

-  Sexvärdigt krom

-  PBB (polybromerade bifenyler) 
(� amskyddsmedel)

-  PBDE (polybromerade difenyletrar) 
(� amskyddsmedel)

HP Schou A/S är stolta över att kunna 
stödja EU:s miljöinitiativ för en renare miljö 
och förklarar härmed att våra produkter 
uppfyller såväl WEEE-direktivet (2012/19/
EG) som RoHS-direktivet (2011/65/EG).

Även du som konsument kan vara med och 
skydda vår miljö genom att följa gällande 
miljöbestämmelser och lämna in förbrukade 
elektriska och elektroniska produkter på 
den kommunala återvinningsstationen. 
Kom ihåg att ta ur eventuella batterier innan 
du gör dig av med produkten.

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)
6262
EU-importör:
HP Schou A/S
6000 Kolding
Danmark
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