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Dobozméret 440x330x260 
Motor 230 V/50 Hz 
Teljesítmény 3000 W 
Levegő sebessége 270 km/óra 
Gyűjtőzsák térfogata 35 Liter 
Levegő mennyisége 13,2 m3/perc 792m3/óra 
Hangteljesítmény LWA 101,08 dB (A) 
Hangnyomásszint LpA 83,54 dB (A) 
Kézre ható rezgésszám 5,9 m/sec2 
Szigetelés Kettős szigetelés 
Súly brutto/netto  7 kg 



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
 

FIGYELEM!  
 

Olvassa el és értse meg az összes utasítást. Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyásának áramütés, tűz vagy 
súlyos sérülés lehet a következménye. Az alábbi szövegben használt „lombszívó “megnevezés az Ön által megvásárolt, 
hálózatról működtetett (kábellel csatlakoztatott) elektromos szerszámra vonatkozik. 
 

Ez a készülék kizárólag a magánkertekben lehullott lomb fúvására készült.  
 

Bármilyen más használat, ami nincs kifejezetten jóváhagyva ebben az útmutatóban, a gép károsodásához vezethet és 
komoly veszélyt jelent a felhasználóra. 
 

A FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK JELENTÉSE 
 
 

 

 
 

 

Mielőtt használni kezdi a lombszívót, olvassa el a következő biztonsági 
előírásokat és a használati utasításokat. 

 

Az elektromos lombszívó indítása előtt vegyen fel védőszemüveget. 

 

Ne hagyja a lombszívót a szabadban esőben és ne használja azt, amíg az ki 
nem száradt. 

 

Vigyázat, baleset és személyi sérülésveszély, valamint jelentős anyagi károk 
történhetnek. 

 

Ha a csatlakozóvezeték megsérült vagy átvágják azt, akkor azonnal húzza ki a 
hálózati dugaszt. 

 

Ha a készülék csatlakoztatva van az elektromos áramhoz, ne tegye a 
nyílásaiba a kezét vagy a lábát. 

 

Vigyázat, kirepülő anyagok (lombfúvás) 

 

Ha a készülék csatlakoztatva van az elektromos áramhoz, ne tegye a 
nyílásaiba a kezét vagy a lábát. 

 

Másokat tartson biztonságos távolságban 
Minden más személyt tartson biztonságos távolságban 

 

Használjon porvédő maszkot (lombfúvás) 

 

A lombszívó, bárminemű karbantartása előtt állítsa le a gépet és húzza ki az 
elektromos hálózatból 



 
A lombszívó főbb részei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Megnevezések 

 
 
 

1 Gépburkolat 3 Szívócső alsó 5 Ki-Be kapcsoló 
1a Vállheveder rögzítési pont 3a Csatlakozási pont (2b) -hez 6 Szívó-Fúvó váltó kar 
1b Csatlakozási pont 2a-hoz 3b Zsák csatlakozó akasztó 7 Behajtható markolat 
1c Markolat rész 3c Fújócső 8 Vezetékvédő gumiharang 
1d Vezeték rögzítési akasztó 4 Vászon zsák 9 230 V-os vezeték 
2 Felső szívócső 4a Rögzítő csat a zsákon 10 Váll heveder 
2a Szívócső csatlakozási pont 4b Zipzár 11 Karabiner 
2b Csatlakozási pont (3a) -hoz 4c Gyorscsatlakozó a zsákon 12 Kerék 2 db 
2c Fújócső 4d Nyitóelem a csatlakozón 13 Hosszú rögzítő csavar 2 db 



Ne használjon elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, pl. gyúlékony folyadékok, gázok vagy por 
közelében.  
 
Az elektromos szerszámok szikrákat okoznak, amelyek lángra lobbanthatják a port és a gőzöket. 
A gyermekeket és illetéktelen személyeket tartsa biztonságos távolságban, ha elektromos szerszámmal dolgozik. 
Körülnézés közben elveszítheti az ellenőrzést a készülék fölött. 
 
Személyi biztonság 
 

A lombszívó használata közben figyeljen oda, koncentráljon a munkára és legyen körültekintő. Ne használja a 
lombszívót, ha fáradt, vagy ha drog, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt van.  
A lombszívó használata közben egyetlen figyelmetlen pillanat is nagyon súlyos sérüléshez vezethet.  
Használjon személyi védőeszközöket. Mindig viseljen védőszemüveget.  
Személyi védőfelszerelés, mint pl. porvédő maszk, csúszásgátlóval ellátott biztonsági cipő, védősisak vagy fülvédő 
használata (az aktuális munkakörülményeknek megfelelően) csökkenti a sérülés veszélyét. 
 
Kerülje el a lombszívó véletlen bekapcsolását.  
 
Ügyeljen rá, hogy a kapcsoló "kikapcsolt" állásban legyen, mielőtt a készüléket a hálózathoz csatlakoztatja.  
Ha a lombszívó szállítása közben az ujját a Ki/Be kapcsolón tartja, vagy ha a lombszívót bekapcsolt állapotban 
csatlakoztatja a hálózathoz, növeli a balesetveszélyt. 
A lombszívó bekapcsolása előtt távolítson el minden, az összeszereléshez használt eszközt ill. csavarhúzót.  
A készülék forgó részében levő csavarhúzó vagy egyéb szerszám sérülést okozhat. 
Ne dőljön túlságosan előre.  
Ügyeljen a stabil állásra.  
Ezzel jobban ellenőrzés alatt tarthatja a szerszámot váratlan helyzetekben. 
Viseljen megfelelő öltözéket.  
Ne viseljen laza ruhát és ékszereket, kiegészítőket.  
Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa biztonságos távolságban a mozgó részektől.  
A laza ruhát, ékszert vagy hosszú hajat a mozgó részek bekaphatják. 
 
Az lombszívó-fúvó használata és kezelése 
 

A lombszívót ne terhelje túl.  
Az egyes feladatokhoz mindig a megfelelő elektromos szerszámot használja.  
A megfelelő elektromos szerszám segítségével a meghatározott teljesítménytartományban könnyebben és 
biztonságosabban végezheti a munkáját. 
Ne használja a lombszívót, ha nem lehet kapcsoló segítségével ki és bekapcsolni.  
Az olyan elektromos szerszám, amelyet nem lehet kapcsoló segítségével ki és bekapcsolni, veszélyes, és meg kell 
javíttatni. 
A hálózati csatlakozót mindig húzza ki a hálózatból, mielőtt beállítást végezne, tartozékot cserélne, vagy a lombszívót 
félretenné vagy eltenné.  
Ez a megelőző intézkedés csökkenti a készülék véletlen bekapcsolásának veszélyét.  
A használaton kívüli lombszívót olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá, és ne hagyja, hogy olyan 
személyek használják, akik nem ismerkedtek meg a készülékkel és ezekkel az utasításokkal.  
A lombszívó tapasztalatlan személyek kezében veszélyes. 
 
Tartsa rendben az elektromos szerszámot.  
 

Ügyeljen a mozgó alkatrészek megfelelő beállítására és rögzítésére, figyeljen a megrepedt alkatrészekre és egyéb 
hibákra, amelyek befolyásolhatják az elektromos készülék megfelelő működését.  
Hiba esetén használat előtt javíttassa meg a készüléket.  
Sok baleset a nem megfelelően karbantartott elektromos szerszám miatt következik be. 
A lombszívót, annak minden alkatrészét és tartozékát és a megfelelő eszközöket a mellékelt útmutató szerint, az adott 
berendezésre vonatkozó, megfelelő módon használja; mindig vegye figyelembe a munkakörülményeket és a munka 
típusát.  
Ha a lombszívót más tevékenységre használja, mint amire való, veszélyes helyzetet okozhat. 
A lombszívót csak szakképzett szerelő javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek használatával.  
Ez biztosítja, hogy készüléke továbbra is biztonságos marad. 
 
Kiegészítő biztonsági előírások, a fúvó funkcióval rendelkező lombszívókhoz 
 



Mindig használjon megfelelő védőeszközöket, ha a lombszívóval dolgozik, hogy megakadályozza arca, szeme, keze, 
lába, feje vagy hallása sérülését. Használjon védőszemüveget ill. arcvédőt, magas szárú csizmát ill. stabil lábbelit, 
hosszúnadrágot, védőkesztyűt és fülvédőt. 
Soha ne kapcsolja be a lomszívót, ha fejre van fordítva, vagy ha nem a megfelelő helyzetben áll.  
Kapcsolja ki a motort és húzza ki a hálózati csatlakozót, ha a készüléket nem használja, felügyelet nélkül hagyja, 
tisztítja, szállítja, vagy ha a hosszabbító kábel összegabalyodott, esetleg megsérült. 
Ne használja a lombszívót, ha a közelében mások, különösen gyermekek vagy háziállatok vannak.  
Kapcsolja ki a készüléket, ha emberek vagy állatok közelednek hozzá.  
A munkavégzés során tartson biztonságos, legalább 5 m-es távolságot más emberektől vagy állatoktól. 
 
Soha ne irányítsa a fúvócsövet a környéken álló emberek vagy állatok felé.  
Soha ne fújjon tárgyakat, szennyeződéseket a környéken álló emberek vagy állatok felé.  
A szerszám kezelője felelős, a harmadik személyeket fenyegető balesetekért, mások veszélyeztetésért vagy azok 
tulajdonának rongálásáért. 
A készülékhez, és a csatlakozódugóhoz ne nyúljon nedves kézzel, és soha ne használja a készüléket esőben. 
Kizárólag olyan hosszabbító kábelt használjon, ami kültéri használatra alkalmas, és ez fel is van tüntetve rajta. Védje a 
hosszabbító kábelt a magas hőtől, olajtól és éles tárgyaktól. 
 

A hosszabbító kábel megfelelő minőségű legyen, 1,5 mm2 minimális átmérővel, a maximális ajánlott hosszúsága pedig 
30 m. Gondoskodjon róla, hogy a hosszabbító kábel úgy legyen rögzítve, hogy a készülék csatlakozója ne tudjon 
munka közben kicsúszni.  
Erre szolgál a képen látható (1d) jelű akasztó a gépen.  
Tartsa portól, szálaktól, bolyhoktól és egyéb anyagoktól mentesen a levegő bemenetére szolgáló nyílásokat, mert ezek 
csökkenthetik a légáramlást.  
A készülék használata közben tartsa meg az egyensúlyát, és ügyeljen a stabil állásra. Ne használja a készüléket zárt 
vagy rosszul szellőzött helyen, ill. gyúlékony és robbanékony anyagok (folyadék, gáz, por) közelében. 
Ne használja a készüléket, ha a haja hosszan leomlik vagy szabadon lógó ékszert visel.  
A hosszú haját rögzítse, az ékszert pedig vegye le. 
 
Figyeljen rá, hogy a lombszívó ne szívjon fel égő vagy parázsló anyagokat, pl. hamut, cigarettacsikket stb.  
Soha ne próbáljon törött üveg, műanyag vagy porcelán tárgyakat feltakarítani. 
A készüléket ne használja szívó üzemmódban megfelelően felhelyezett gyűjtőzsák nélkül. 
A lombszívót ne használja kaviccsal vagy sóderrel fedett felületen se fúvó, se szívó üzemmódban. 
A készüléket csak teljes nappali fénynél vagy megfelelő erősségű mesterséges megvilágítás mellett használja. 
Ha a készüléket nem használja, tegye el száraz helyre, gyermekektől távol. 
Használat után húzza ki a készüléket a hálózatból, és ellenőrizze, nem sérült-e meg.  
Ha bármi kétsége van készüléke sértetlenségét illetően, adja be ellenőrzésre egy szakszervizbe. 
Rendszeresen ellenőrizze, hogy minden csavar erősen meg van-e húzva. 
Soha ne próbálja a készüléket saját maga javítani, vagy hozzányúlni a készülék belsejében lévő alkatrészekhez.  
Szükség esetén mindig adja be a készüléket a szakszervizbe. 
 
Felhasználói utasítások a lombszívó használata után 
 
Használat után a készüléket húzza ki a tápforrásból. 
Figyeljen rá, hogy minden csavar és anya megfelelően meg legyen húzva, ez biztosítja a készülék megfelelő 
működését. Soha ne hagyjon szennyeződést a készülékben vagy a gyűjtőzsákban.  
Ez veszélyt okozhat, amikor újra bekapcsolja a lombszívót/fúvót.   
Vegye ki és ürítse ki a gyűjtőzsákot.  
Ellenőrizze, normálisan működik-e az üzemmódválasztó kar, és bizonyosodjon meg róla, hogy nem akadályozzák a 
mozgását szennyeződések. Megfelelő kefe segítségével tisztítsa meg a ventilátor környékét és a lombszívó/fúvó 
belsejét, hogy minden szennyeződést eltávolítson.  
A lombszívó/fúvó műanyag részeinek tisztításához ne használjon semmilyen tisztító oldószert. (egyszerű szappanos 
vízzel törölje át)  
Gyakran ellenőrizze, nincs-e elhasználódva a gyűjtőzsák.  
Az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket eredeti pótalkatrészre vagy tartozékra cserélje.  
A lombszívó/fúvó jó üzemi állapotának biztosítása érdekében minden elhasználódott vagy sérült alkatrészt ki kell 
cserélni.  
A készüléket csak olyan száraz helyen tárolja, amely védve van a fénytől és fagytól.  
Gondoskodjon róla, hogy gyerekek ne férjenek hozzá a készülékhez. 
 
 
Tartozékok 
 



A dobozban lévő külön csomagolt egyes részeket, a képen szaggatott vonallal és azonos betűkkel is jelölt módon 
illessze össze és két helyen csavarral is rögzítse azokat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 

F- Fújás 
 
Sz- Szívás 
 
 
A-A betűkkel a zsák 
csatlakozási pontja látható. 
B-B és C-C pontokkal a szívó-
fújó  
csövek csatlakozási pontjai 
láthatók. 
D-D pedig a vállheveder    
csatlakozási helye. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lombszívó csatlakozójának illeszkednie kell a megfelelő konnektorba. A csatlakozót semmiképpen nem szabad 
módosítani. Ne használjon adaptert az elektromos szerszámhoz. A nem módosított csatlakozók és a megfelelő 
konnektorok csökkentik az áramütés veszélyét. 
Kerülje a testi érintkezést földelt felületekkel, mint pl. csövek, radiátorok, konyhai tűzhelyek és hűtők.  
Ha a teste földelve van, nagyobb az áramütés veszélye. 
A lombszívót soha ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek. Ha víz kerül az elektromos szerszámba, megnő az 
áramütés veszélye. A hálózati kábelt ne használja semmilyen más célra. Soha ne használja a hálózati kábelt az 
elektromos szerszám szállítására vagy húzására, a csatlakozót ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból. Ne tegye 
ki a kábelt magas hőmérsékleteknek, olajnak, éles tárgyaknak vagy mozgó alkatrészeknek. A sérült vagy 
összegabalyodott kábel növeli az áramütés kockázatát. A lombszívót kültéri használatra tervezték, ezért kizárólag 
kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt használjon. A kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel csökkenti 
az áramütés veszélyét. 



 


