
ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE 

 
 

 

40V akumulátorový foukač s indukčním motorem 

Model: RABL 40i 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobce: 

GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika



ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE 

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU 

Model RABL 40i 

Jmenovité napětí 40V DC 

Maximální objem vzduchu 11m³/min 

Maximální rychlost vzduchu   54m/s 

Hmotnost  

(bez akumulátorového modulu) 

2,5kg 

Hladina akustického tlaku 
97 dB(A) K = 3,0 

Zaručená hladina akustického výkonu 
110 dB(A) 

Vibrace 

Nejistota měření KPA = 1,5m/s2 

＜2.5m/s2 

Akumulátorový modul Lithium - iontový – RAB 240, RAB 440, RAB 640 

(není součástí dodávky) 

Nabíječka akumulátoru RAC 240, RAC 540 (není součástí dodávky) 

Hodnota vibrací během aktuálního použití elektrického nářadí se může lišit od deklarované 

celkové hodnoty v závislosti na způsobu, jakým je nářadí používáno. Obsluha musí učinit 

bezpečnostní opatření spočívající v posouzení expozice při skutečných podmínkách 

používání. 

Tyto pokyny je nutno číst společně s návodem k obsluze akumulátorového modulu a 

nabíječky. 
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SYMBOLY 

         
Výstraha, bezpečnostní varování. 

        

Přečtěte si a dodržujte všechna bezpečnostní opatření 

uvedená v návodu k obsluze. 

        

Ochranné brýle/hledí, ochranná helma a ochrana sluchu. 

        

Nevystavujte stroj dešti. 

       

Používejte neklouzavou bezpečnostní obuv. 

       

Vymrštěné předměty se mohou odrazit a způsobit vážné 

zranění nebo poškození blízkých objektů. Používejte 

ochranný oděv a vysoké boty. 

      

Dávejte pozor na padající předměty. Zabraňte přiblížení 

přihlížejících. 

    

Nedotýkejte se při obsluze jednotky ventilátoru 

   Vyřazené elektrické výrobky nesmí být likvidovány 

společně s domovním odpadem. Je-li to možné, zajistěte 

jejich recyklaci. Informujte se, prosím, o možnosti recyklace 

tohoto výrobku na místním úřadě nebo u autorizovaného 

prodejce. Na konci životnosti zlikvidujte akumulátory s 

patřičným ohledem na naše životní prostředí. 

      

Oddělený sběr použitých výrobků a obalů umožňuje 

recyklaci materiálu a jejich opětovné použití. Opětovné 

používání recyklovaných materiálů zamezuje znečištění 

životního prostředí a snižuje potřebu surovin. 
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Bezpečnostní pokyny 

Stanovený způsob použití 

Zařízení je určeno pro používání jako hobby zařízení na zahradě. Toto nářadí můžete použít k 

následujícím účelům: Čištění tvrdých povrchů, jako jsou silnice a chodníky. Udržujte cesty, 

garáže a zem čisté od listí, jehličí borovic a jiných malých úlomků. 

Použití odporující stanovenému způsobu použití 

Nepoužívejte zařízení při foukání těžkých věcí, jako jsou hřebíky, kameny, větve stromů. 

Nepoužívejte zařízení k čištění nábytku. Nesměřujte trubku foukacího zařízení do očí. 

DŮLEŽITÉ. 

PŘED POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE. USCHOVEJTE PRO DALŠÍ NAHLÉDNUTÍ. 

Při použití akumulátorového nářadí musí být vždy dodržovány základní bezpečnostní 

opatření, aby bylo omezeno riziko požáru, úniku kapaliny z akumulátoru a zranění osob, 

včetně následujícího. Nedotýkejte se při obsluze jednotky ventilátoru. Udržujte rukojeti suché 

a čisté. 

Školení 

a) Pečlivě si přečtěte uvedené pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím 

tohoto zařízení.  

b) Nikdy nedovolte používat zařízení dětem nebo lidem, kteří nejsou seznámeni s těmito 

pokyny. Minimální věk obsluhy mohou upravovat místní předpisy.  

c) Uvědomte si, že obsluha nebo uživatel stroje odpovídá za nehody nebo rizika, která hrozí 

dalším osobám nebo jejich majetku.  

Příprava 

a) Opatřete si ochranu sluchu a ochranné brýle. Používejte je vždy při práci se zařízením.  

b) Při práci s tímto zařízením vždy používejte pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Nepracujte se 

zařízením, pokud jste bosi nebo máte otevřené sandály. Nenoste oblečení, které je příliš 

volné nebo ze kterého visí šňůrky nebo jiné doplňky.  

c) Nenoste volný oděv nebo šperky, protože by mohly být zachyceny v otvoru sání. Udržujte 

dlouhé vlasy v bezpečné vzdálenosti od otvorů pro sání.  

d) Provozujte zařízení v doporučené poloze a pouze na pevném, rovném povrchu.  

e) Nepracujte s tímto zařízením na dlážděném nebo štěrkovém povrchu, kde by mohl 

odlétající materiál způsobit zranění.  

f) Před použitím vždy proveďte vizuální kontrolu, že sekací prostředky, šrouby sekacích 

prostředků a jiné spojovací prvky jsou bezpečně upevněny, těleso je nepoškozené a že 

kryty a ochrany jsou na místě. Opotřebované nebo poškozené díly vyměňujte v sadách, aby 

byla zajištěna vyváženost. Vyměňte poškozené nebo nečitelné štítky.  

g) Nikdy nepracujte s tímto zařízením, jsou-li v blízkosti lidé, zejména děti nebo zvířata.  
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Provoz  

a) Nedovolte, aby se ruce nebo jiná část těla či oděvu dostaly do výstupního otvoru nebo do 

blízkosti pohyblivých dílů.  

b) Vždy udržujte rovnováhu a stůjte ve stabilní poloze. Nepřekážejte sami sobě.  

c) Při obsluze tohoto zařízení vždy stůjte mimo dosah výstupního otvoru.  

d) Jestliže zařízení začne vydávat jakýkoliv neobvyklý hluk nebo vibrace, ihned je vypněte a 

nechte zařízení zastavit. Odstraňte akumulátorový modul ze zařízení a před opětovným 

spuštěním a provozem zařízení učiňte následující kroky: 

e) Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.  

ii) Vyměňte nebo opravte všechny poškozené části.  

iii) Proveďte kontrolu a utažení všech volných částí.  

f) Nenechávejte zpracovaný materiál hromadit v oblasti výstupu. Tím bude zamezeno 

správnému odvádění materiálu, což může způsobit vyhazování materiálu přes vstupní 

otvor.  

g) Dbejte na to, aby nebyl motor zanesen zpracovaným materiálem nebo jinými  

nahromaděnými nečistotami, aby nedošlo k poškození motoru nebo k možnému požáru.  

h) Netransportujte toto zařízení, je-li zdroj napájení připojen.  

i)  Zastavte zařízení a vyjměte akumulátorový modul ze zařízení. Přesvědčte se, že se 

všechny pohybující se díly úplně zastavily  

- kdykoli opouštíte stroj,  

- před čištěním,  

- před kontrolou, čištěním nebo prováděním prací na zařízení.  

j) Nenaklánějte tento stroj, je-li v chodu.  

 

Údržba a skladování 

a) Jestliže je zařízení zastaveno z důvodu provádění servisu, kontroly nebo uskladnění, nebo 

za účelem výměny příslušenství, vypněte zařízení, vyjměte akumulátorový modul ze 

zařízení a přesvědčte se, že se všechny pohybující se díly se úplně zastavily. Před 

prováděním jakékoliv kontroly, seřízení, atd. nechejte zařízení zchladnout.  

b) Uložte zařízení na suchém místě, mimo dosah dětí.  

c) Před uložením nechejte vždy stroj vychladnout.  

d) Z bezpečnostních důvodů proveďte výměnu opotřebovaných nebo poškozených dílů. 

Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. 
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Základní bezpečnostní výstrahy týkající se elektrického nářadí 

VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy a všechny uvedené pokyny. 

Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým 

proudem, požár nebo vážné zranění. 

Uschovejte všechny výstrahy a pokyny k budoucímu nahlédnutí. 

Termín elektrické nářadí ve všech níže uvedených varováních se vztahuje na vaše elektrické 

nářadí, které je napájeno ze sítě (kabelem) nebo z akumulátoru (bez napájecího kabelu). 

1) Bezpečnost pracovního prostoru 

a) Udržujte pracoviště v čistotě a dobře osvětleno. Nepořádek a tmavé prostory vybízejí k 

úrazům. 

b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou prostory s 

výskytem hořlavých kapalin, plynů a prachu. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, 

které může tento prach nebo výpary zapálit. 

c) Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti. 

Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly. 

2) Elektrická bezpečnost 

a) Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy žádným 

způsobem neupravujte. Nepoužívejte žádné rozbočovací zásuvky u uzemněného 

elektrického nářadí. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky sníží riziko úrazu 

elektrickým proudem. 

b) Zabraňte kontaktu vašeho těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, 

sporáky a ledničky. Zde hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem, je-li vaše tělo 

uzemněno. 

c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Voda, která vnikne do 

elektrického nářadí, zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. 

d) Zabraňte poškození napájecího kabelu. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k 

přenášení tohoto nářadí a netahejte za tento kabel při odpojování zástrčky od síťové 

zásuvky. Dbejte na to, aby napájecí kabel nepřecházel přes horké a mastné povrchy a 

přes ostré hrany a zamezte jeho kontaktu s pohybujícími se díly. Poškozené nebo 

zamotané napájecí kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. 

e) Při práci s elektrickým nářadím venku použijte prodlužovací kabel určený pro 

venkovní použití. Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu 

elektrickým proudem. 

f) Musíte-li použít elektrické nářadí ve vlhkém prostředí, použijte v napájecím okruhu 

proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu 

elektrickým proudem.  
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3) Bezpečnost osob 

a) Při práci s elektrickým nářadím buďte stále pozorní, sledujte, co provádíte a 

používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unavení nebo jste-li 

pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým 

nářadím může mít za následek vážné zranění. 

b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné vybavení, 

jako protiprachová maska, neklouzavá ochranná obuv, ochranná přilba nebo ochrana 

sluchu, použité v příslušných podmínkách, sníží riziko zranění. 

c) Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením k napájecímu zdroji nebo před 

připojením baterie, před odložením nářadí nebo před přenášením nářadí se ujistěte, 

zda je spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo 

elektrického nářadí se zapnutým spínačem vybízí k úrazu. 

d) Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte seřizovací klíče nebo přípravky. Klíče 

nebo přípravky připevněné k rotující části elektrického nářadí mohou vést k způsobení 

zranění. 

e) Nepřekračujte své možnosti. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. Tak je 

umožněno lepší ovládání elektrického nářadí v neočekávaných situacích. 

f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Udržujte vlasy, oděv a 

rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou 

být pohybujícími díly zachyceny. 

g) Je-li zařízení vybaveno pro připojení odsávání a systému pro zachycování prachu, 

ujistěte se, zda jsou tyto systémy připojeny a zda jsou řádně používány. Použití 

zařízení pro zachycování prachu může omezit rizika související s prachem. 

4) Použití elektrického nářadí a jeho údržba 

a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro prováděnou práci správné elektrické 

nářadí. Správné elektrické nářadí provede práci lépe a bezpečněji v provozním rozsahu, 

pro který je určeno. 

b) Pokud nelze hlavní spínač elektrického nářadí zapnout a vypnout, s nářadím 

nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a 

musí být opraveno. 

c) Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí 

nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte 

akumulátor. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění 

elektrického nářadí. 

d) Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto nářadí 

použito osobami, které nejsou seznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto návodem. 

Elektrické nářadí je v rukou nevyškolených uživatelů nebezpečné. 
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e) Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování 

pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit 

chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod 

bývá způsobeno zanedbanou údržbou elektrického nářadí. 

f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované řezné nástroje s ostrými břity 

se méně zasekávají a snáze se ovládají. 

g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky nástrojů atd., používejte podle těchto pokynů 

a berte v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci, kterou budete provádět. 

Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné. 

5) Použití akumulátorového nářadí a jeho údržba 

a) Dobíjejte pouze pomocí nabíječky specifikované výrobcem. Nabíječka, která je vhodná 

pro jeden typ akumulátorového modulu, může vytvářet nebezpečí požáru, jestliže se použije 

s jiným akumulátorovým modulem. 

b) Používejte elektrická nářadí pouze s výslovně stanovenými akumulátorovými 

moduly.Použití jakéhokoliv jiného akumulátorového modulu může mít za následek 

nebezpečí zranění nebo požáru. 

c) Jestliže se akumulátorový modul nepoužívá, nedávejte jej do blízkosti jiných 

kovových předmětů, jako jsou sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo 

jiné malé kovové předměty, které mohou způsobit propojení mezi oběma svorkami. 

Zkrat svorek baterie může způsobit popáleniny nebo požár. 

d) Za nevhodných podmínek může z akumulátoru vystříknout kapalina; zamezte 

kontaktu. Jestliže dojde nedopatřením ke kontaktu, opláchněte místo vodou. Jestliže 

kapalina vnikne do očí, dodatečně vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vystříknutá z 

akumulátoru může způsobit dráždění nebo popáleniny. 

6) Opravy 

a) Nechte své elektrické nářadí opravit kvalifikovaným opravářem a používejte pouze 

shodné náhradní díly. Tak bude zajištěna bezpečnost elektrického nářadí. 
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Hlavní díly foukacího zařízení 
 

 
 
 
 

 
 
 

1. Akumulátorový modul 

2. Rukojeť 

3. Těleso foukacího zařízení 

4. Výstup tělesa foukacího zařízení 

5. Trubka foukacího zařízení 

6. Výstup trubky foukacího zařízení 

7. Tlačítko zvyšování otáček 

8. Tlačítko start 

9. Tlačítko snižování otáček 

10. Tlačítko stop 

11. Kontrolka LED 
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MONTÁŽ A PROVOZ 
 

Montáž trubky foukacího zařízení 

Aby se zamezilo náhodnému spuštění, které by mohlo způsobit vážné zranění, vždy před montáží dílů 

vyjměte akumulátorový modul z foukacího zařízení. 

Trubka foukacího zařízení může být instalována na foukací zařízení bez použití nástroje. 

1. Přesuňte trubku foukacího zařízení přes výstup tělesa foukacího zařízení. 

2. Otočte trubku ve směru pohybu hodinových ručiček a úplně ji vyrovnejte s výstupem. 

    
 

Instalace a vyjímání akumulátorového modulu 

1. Při vkládání akumulátor zasuňte do kolébky akumulátoru ve foukacím zařízení, žebra v kolébce vyrovnejte 

s drážkami v akumulátoru, až zaklapne na místě. Zkontrolujte, že je akumulátor bezpečně na místě 

zajištěn. 

2. Při odstraňování akumulátoru stiskněte a podržte západku v zadní části akumulátorového modulu a 

vysuňte akumulátor z foukacího zařízení. 

                  
 

 
SPOUŠTĚNÍ/ZASTAVOVÁNÍ FOUKACÍHO ZAŘÍZENÍ 
 
 
 

        
 
1. Při spouštění foukacího zařízení napřed stiskněte tlačítko start a pak stiskněte tlačítko zvyšování otáček 

(7). Foukací zařízení se začne otáček nízkými otáčkami. 

 

 

9. Snižování otáček 7. Zvyšování otáček 

10. Tlačítko stop 
8. Tlačítko start 

Kontrolka LED 
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2. Stiskněte opět tlačítko zvyšování otáček za účelem nastavení středních otáček, vysokých otáček a režimu 

„Turbo" (100% výkon). Nastavování otáček je signalizováno svícení kontrolky LED nad tlačítky pro otáčky. 

3. Pro snížení otáček stiskněte tlačítko snižování rychlosti (9). Při každém stisknutí tohoto tlačítka se foukací 

zařízení přepne z režimu „Turbo" na vysoké otáčky, pak na střední otáčky , pak na nízké otáčky. 

4. Chcete-li foukací zařízení zastavit, stiskněte tlačítko stop (10). 

5. Chcete-li zachovat životnost akumulátoru, foukací zařízení poběží v režimu „Turbo" pouze po dobu 30 

sekund před automatickým přepnutím na „vysoké" otáčky. 

 
OVLÁDÁNÍ FOUKACÍHO ZAŘÍZENÍ 

1. Abyste zamezili rozptýlení odpadu, foukejte kolem vnějšího okraje hromady odpadu. Nikdy nefoukejte 

přímo dostředu hromady. 

2. Za účelem snížení hluku omezte počet současně používaných zařízení. 

3. Před použitím foukacího zařízení použijte k uvolnění nečistot hrábě a metly. V prašných podmínkách 

zvlhčete mírně povrch,pokud je k dispozici voda. 

4. Použitím elektrických foukacích zařízení místo hadic šetříte u mnoha trávníkových a zahradních aplikací 

vodu, včetně takových ploch jako jsou okapy, terasy, mřížoví, verandy a zahrady. 

5. Dávejte pozor na děti, domácí zvířata, otevřená okna nebo nedávno umytá vozidla a odfoukejte bezpečně 

nečistoty. 

6. Po použití foukacího zařízení nebo jiného zařízení PROVEĎTE ÚKLID! Zlikvidujte odpad řádně. 

 

SKLADOVÁNÍ FOUKACÍHO ZAŘÍZENÍ 

Před skladováním důkladně foukací zařízení očistěte. Uskladněte foukací zařízení na suchém, dobře 

větraném místě, kam nemají přístupděti. Neskladujte v blízkosti korozivně agresivních látek, například 

zahradních chemikálií a silniční posypové soli. 

1. Skladujte a nabíjejte vaše akumulátory na chladném místě. Teploty nad nebo pod normální teplotou 

místnosti zkrátí životnost akumulátorového modulu. 

2. Nikdy neskladujte akumulátory ve vybitém stavu. Počkejte, až akumulátorový modul zchladne úplně jej 

ihned nabijte. 

3. Všechny akumulátory se postupně vybíjejí. Čím vyšší je teplota, tím rychleji se vybíjejí. Jestližeskladujete 

jednotku na dlouhou dobu, aniž ji používáte, dobíjejte akumulátory každý měsíc nebo dva měsíce. 

Tato praxe prodlouží životnost akumulátorového modulu. 
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Nabíječka akumulátoru 
 

 
 

VÝSTRAHA: Tato nabíječka může být používána s napájecím napětím 100-250 V a frekvencí AC 50-60 Hz. 

Aby se zamezilo nebezpečí zranění, používejte nabíječku k nabíjení 40 V akumulátorových modulů Riwall 

PRO. Nikdy se nepokoušejte nabíjet nedobíjecí baterie. 

VÝSTRAHA: Jestliže je nabíječka zapojena do zásuvky a nesvítí žádná kontrolka LED, vytáhněte ji ze 

zásuvky a nechte ji zkontrolovat ve vašem nejbližším autorizovaném servisním středisku. Nepokoušejte se 

používat nabíječku. 

 

Signalizační kontrolky stavu. 

- LED kontrolky signalizují provozní stav a stav nabití akumulátoru. 

- LED svítí trvale červeně - nabíječka je připravena k nabíjení, ale akumulátor není připojen. 

- LED bliká zeleně. Akumulátor se nabíjí. 

- LED svítí trvale zeleně: Akumulátor je plně nabitý a může být vyjmut. 

- LED bliká červeně: porucha akumulátoru nebo přehřátí. 

 

Nabíjení akumulátoru. 

- Zastrčte nabíječku do AC zásuvky 100-250 V (normální napětí v domácnostech). 

- Vložte akumulátor do drážek nabíječky a posuňte ji, až je akumulátor zajištěn na místě. 

- Během nabíjení akumulátoru bliká LED zeleně. Jakmile je akumulátor plně nabitý, kontrolka LED bude svítit 

trvalým zeleným světlem. 

- Vyjměte akumulátor stisknutím a podržením tlačítka západky a vysunutím z nabíječky. 

Lithium-iontové akumulátory nemají paměťový efekt - částečné nabití nezpůsobí poškození vašeho 

akumulátoru. 

 

 

Skladování nabíječky a akumulátoru. 

Pro dlouhodobé skladování doporučujeme, aby byl akumulátor plně nabit a uskladněn na suchém místě při 

teplotách mezi 10 - 25°C. 

- Nabíječka by měla být skladována ve stejných podmínkách jako akumulátor. Dávejte pozor, aby se skrz 

ventilační drážky nabíječky nedostaly dovnitř cizí předměty, jako např. kovové třísky. 

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze nabíječku a akumulátory dodané s tímto nářadím. 

Akumulátor 

Nabíječka 

LED 
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40V akumulátorový fúkač s indukčným motorom 

Model: RABL 40i 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobca: 

GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika 
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TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU 

Model RABL 40i 

Menovité napätie 40 V DC 

Maximálny objem vzduchu 11 m³/min 

Maximálna rýchlosť vzduchu 54 m/s 

Hmotnosť  

(bez akumulátorového modulu) 

2,5 kg 

Hladina akustického tlaku 
97 dB(A) K = 3,0 

Zaručená hladina akustického výkonu 
110 dB(A) 

Vibrácie 

Neistota merania KPA = 1,5 m/s2 

＜2,5 m/s2 

Akumulátorový modul Lítiovo-iónový – RAB 240, RAB 440, RAB 640 

(nie je súčasťou dodávky) 

Nabíjačka akumulátora RAC 240, RAC 540 (nie je súčasťou dodávky) 

Hodnota vibrácií počas aktuálneho použitia elektrického náradia sa môže líšiť od 

deklarovanej celkovej hodnoty v závislosti od spôsobu, akým sa náradie používa. Obsluha 

musí urobiť bezpečnostné opatrenia spočívajúce v posúdení expozície pri skutočných 

podmienkach používania. 

Tieto pokyny je nutné čítať spoločne s návodom na obsluhu akumulátorového modulu 

a nabíjačky. 
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SYMBOLY 

          
Výstraha, bezpečnostné varovanie. 

         

Prečítajte si a dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia 

uvedené v návode na obsluhu. 

         

Ochranné okuliare/priezor, ochranná prilba a ochrana 

sluchu. 

         

Nevystavujte stroj dažďu. 

         

Používajte protišmykovú bezpečnostnú obuv. 

        

Vymrštené predmety sa môžu odraziť a spôsobiť vážne 

zranenie alebo poškodenie blízkych objektov. Používajte 

ochranný odev a vysoké topánky. 

       

Dávajte pozor na padajúce predmety. Zabráňte priblíženiu 

prizerajúcich sa. 

    

Nedotýkajte sa pri obsluhe jednotky ventilátora. 

 Vyradené elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spoločne 

s domovým odpadom. Ak je to možné, zaistite ich 

recykláciu. Informujte sa, prosím, o možnosti recyklácie 

tohto výrobku na miestnom úrade alebo u autorizovaného 

predajcu. Na konci životnosti zlikvidujte akumulátory 

s patričným ohľadom na naše životné prostredie. 

 Oddelený zber použitých výrobkov a obalov umožňuje 

recykláciu materiálu a ich opätovné použitie. Opätovné 

používanie recyklovaných materiálov zamedzuje 

znečisteniu životného prostredia a znižuje potrebu surovín. 
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Bezpečnostné pokyny 

Stanovený spôsob použitia 

Zariadenie je určené na používanie ako hobby zariadenie v záhrade. Toto náradie môžete 

použiť na nasledujúce účely: Čistenie tvrdých povrchov, ako sú cesty a chodníky. Udržujte 

cesty, garáže a zem čisté od lístia, ihličia borovíc a iných malých úlomkov. 

Použitie odporujúce stanovenému spôsobu použitia 

Nepoužívajte zariadenie pri fúkaní ťažkých vecí, ako sú klince, kamene, vetvy stromov. 

Nepoužívajte zariadenie na čistenie nábytku. Nesmerujte rúrku fúkacieho zariadenia do očí. 

DÔLEŽITÉ. 

PRED POUŽITÍM SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE. USCHOVAJTE NA ĎALŠIE NAHLIADNUTIE. 

Pri použití akumulátorového náradia je nutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné 

opatrenia, aby sa obmedzilo riziko požiaru, úniku kvapaliny z akumulátora a zranenia osôb, 

vrátane nasledujúceho. Nedotýkajte sa pri obsluhe jednotky ventilátora. Udržujte rukoväti 

suché a čisté. 

Školenie 

a) Dôkladne si prečítajte uvedené pokyny. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a správnym 

použitím tohto zariadenia.  

b) Nikdy nedovoľte používať zariadenie deťom alebo ľuďom, ktorí nie sú oboznámení s týmito 

pokynmi. Minimálny vek obsluhy môžu upravovať miestne predpisy.  

c) Uvedomte si, že obsluha alebo používateľ stroja zodpovedá za nehody alebo riziká, ktoré 

hrozia ďalším osobám alebo ich majetku.  

Príprava 

a) Zadovážte si ochranu sluchu a ochranné okuliare. Používajte ich vždy pri práci so 

zariadením.  

b) Pri práci s týmto zariadením vždy používajte pevnú obuv a dlhé nohavice. Nepracujte so 

zariadením, ak ste bosí alebo máte otvorené sandále. Nenoste oblečenie, ktoré je príliš 

voľné alebo z ktorého visia šnúrky alebo iné doplnky.  

c) Nenoste voľný odev alebo šperky, pretože by sa mohli zachytiť v otvore nasávania. Udržujte 

dlhé vlasy v bezpečnej vzdialenosti od otvorov na nasávanie.  

d) Prevádzkujte zariadenie v odporúčanej polohe a iba na pevnom, rovnom povrchu.  

e) Nepracujte s týmto zariadením na dláždenom alebo štrkovom povrchu, kde by mohol 

odletujúci materiál spôsobiť zranenie.  

f) Pred použitím vždy vizuálne skontrolujte, či rezacie prostriedky, skrutky rezacích 

prostriedkov a iné spojovacie prvky sú bezpečne upevnené, teleso je nepoškodené a či 

kryty a ochrany sú na mieste. Opotrebované alebo poškodené diely vymieňajte v 

súpravách, aby bola zaistená vyváženosť. Vymeňte poškodené alebo nečitateľné štítky.  

g) Nikdy nepracujte s týmto zariadením, ak sú v blízkosti ľudia, najmä deti alebo zvieratá.  
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Prevádzka  

a) Pred spustením stroja sa presvedčte, že je plniaca komora prázdna.  

b) Udržujte tvár a telo mimo plniaceho otvoru.  

c) Nedovoľte, aby sa ruky alebo iná časť tela či odevu dostali do plniaceho otvoru, výstupného 

otvoru alebo do blízkosti pohyblivých dielov.  

d) Vždy udržujte rovnováhu a stojte v stabilnej polohe. Neprekážajte sami sebe. Pri vkladaní 

materiálu do zariadenia nikdy nestojte vyššie, než je základňa stroja.  

e) Pri obsluhe tohto zariadenia vždy stojte mimo dosahu výstupného otvoru.  

f)  Pri vkladaní materiálu do zariadenia buďte veľmi opatrní, aby sa do stroja nedostali časti 

kovu, kamenie, fľaše, plechovky alebo iné cudzie predmety.  

g) Ak zariadenie začne vydávať akýkoľvek neobvyklý hluk alebo vibrácie, ihneď ho vypnite 

a nechajte zariadenie zastaviť. Odstráňte akumulátorový modul zo zariadenia a pred 

opätovným spustením a prevádzkou zariadenia urobte nasledujúce kroky: 

aj) Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu.  

ii) Vymeňte alebo opravte všetky poškodené časti.  

iii) Skontrolujte a dotiahnite všetky voľné časti.  

h) Nenechávajte spracovaný materiál hromadiť v oblasti výstupu. Tým sa zamedzí správnemu 

odvádzaniu materiálu, čo môže spôsobiť vyhadzovanie materiálu cez vstupný otvor.  

aj) Ak sa zariadenie upchá, vypnite zariadenie a pred čistením úlomkov vyberte akumulátorový 

modul zo zariadenia.  

j) Dbajte na to, aby nebol motor zanesený spracovaným materiálom alebo inými 

nahromadenými nečistotami, aby nedošlo k poškodeniu motora alebo k možnému požiaru.  

k) Netransportujte toto zariadenie, ak je zdroj napájania pripojený.  

l)  Zastavte zariadenie a vyberte akumulátorový modul zo zariadenia. Presvedčte sa, že sa 

všetky pohybujúce sa diely úplne zastavili  

- kedykoľvek opúšťate stroj,  

- pred čistením a uvoľnením sklzu,  

- pred kontrolou, čistením alebo vykonávaním prác na zariadení.  

m) Nenakláňajte tento stroj, ak je v chode.  

 

Údržba a skladovanie 

a) Ak je zariadenie zastavené z dôvodu vykonávania servisu, kontroly, uskladnenia alebo kvôli 

výmene príslušenstva, vypnite zariadenie, vyberte akumulátorový modul zo zariadenia 

a presvedčte sa, že sa všetky pohybujúce sa diely úplne zastavili. Pred vykonávaním 

akejkoľvek kontroly, nastavenia atď. nechajte zariadenie vychladnúť.  

b) Uložte zariadenie na suchom mieste, mimo dosahu detí.  

c) Pred uložením nechajte vždy stroj vychladnúť.  

d) Z bezpečnostných dôvodov vymeňte opotrebované alebo poškodené diely. Používajte iba 

originálne náhradné diely a príslušenstvo. 
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Základné bezpečnostné výstrahy týkajúce sa elektrického náradia 

VAROVANIE Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a všetky uvedené pokyny. 

Nedodržanie nižšie uvedených varovaní a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým 

prúdom, požiar alebo vážne zranenie. 

Uschovajte všetky výstrahy a pokyny na budúce nazretie. 

Termín elektrické náradie vo všetkých nižšie uvedených varovaniach sa vzťahuje na vaše 

elektrické náradie, ktoré je napájané zo siete (káblom) alebo z akumulátora (bez napájacieho 

kábla). 

1) Bezpečnosť pracovného priestoru 

a) Udržujte pracovisko v čistote a dobre osvetlené.Neporiadok a tmavé priestory vedú 

k úrazom. 

b) Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, ako sú priestory s 

výskytom horľavých kvapalín, plynov a prachu. V elektrickom náradí dochádza k 

iskreniu, ktoré môže tento prach alebo výpary zapáliť. 

c) Pri práci s elektrickým náradím udržujte deti a ostatné osoby v bezpečnej 

vzdialenosti. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly. 

2) Elektrická bezpečnosť 

a) Zástrčky elektrického náradia musia zodpovedať zásuvkám. Zástrčku nikdy žiadnym 

spôsobom neupravujte. Nepoužívajte žiadne rozbočovacie zásuvky pri uzemnenom 

elektrickom náradí. Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znížia riziko úrazu 

elektrickým prúdom. 

b) Zabráňte kontaktu vášho tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, 

sporáky a chladničky. Tu hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom, ak je vaše telo 

uzemnené. 

c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Voda, ktorá vnikne 

do elektrického náradia, zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. 

d) Zabráňte poškodeniu napájacieho kábla. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na 

prenášanie tohto náradia a neťahajte za tento kábel pri odpájaní zástrčky od sieťovej 

zásuvky. Dbajte na to, aby napájací kábel neprechádzal cez horúce a mastné povrchy 

a cez ostré hrany a zamedzte jeho kontaktu s pohybujúcimi sa dielmi. Poškodené 

alebo zamotané napájacie káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom. 

e) Pri práci s elektrickým náradím vonku použite predlžovací kábel určený na vonkajšie 

použitie. Použitie kábla vhodného na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým 

prúdom. 

f) Ak musíte použiť elektrické náradie vo vlhkom prostredí, použite v napájacom okruhu 

prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu 

elektrickým prúdom.  
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3) Bezpečnosť osôb 

a) Pri práci s elektrickým náradím buďte stále pozorní, sledujte, čo vykonávate, a 

používajte zdravý rozum. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak ste 

pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým 

náradím môže mať za následok vážne zranenie. 

b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné 

vybavenie, ako protiprachová maska, protišmyková ochranná obuv, ochranná prilba alebo 

ochrana sluchu, použité v príslušných podmienkach, zníži riziko zranenia. 

c) Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred pripojením k napájaciemu zdroju alebo 

pred pripojením akumulátora, pred odložením náradia alebo pred prenášaním náradia 

sa uistite, či je spínač v polohe vypnuté. Prenášanie elektrického náradia s prstom na 

spínači alebo elektrického náradia so zapnutým spínačom vedie k úrazu. 

d) Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte nastavovacie kľúče alebo prípravky. 

Kľúče alebo prípravky pripevnené k rotujúcej časti elektrického náradia môžu viesť k 

spôsobeniu zranenia. 

e) Neprekračujte svoje možnosti. Vždy udržujte správny postoj a rovnováhu. Tak je 

umožnené lepšie ovládanie elektrického náradia v neočakávaných situáciách. 

f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľné oblečenie alebo šperky. Udržujte vlasy, odev a 

rukavice mimo dosahu pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy 

môžu byť pohybujúcimi dielmi zachytené. 

g) Ak je zariadenie vybavené na pripojenie odsávania a systému na zachytávanie 

prachu, uistite sa, či sú tieto systémy pripojené a či sa riadne používajú. Použitie 

zariadenia na zachytávanie prachu môže obmedziť riziká súvisiace s prachom. 

4) Použitie elektrického náradia a jeho údržba 

a) Nepreťažujte elektrické náradie. Na vykonávanú prácu používajte správne elektrické 

náradie. Správne elektrické náradie vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie v prevádzkovom 

rozsahu, na ktorý je určené. 

b) Ak nie je možné hlavný spínač elektrického náradia zapnúť a vypnúť, s náradím 

nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným hlavným spínačom je nebezpečné a 

musí byť opravené. 

c) Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie 

nepoužívate, odpojte zástrčku napájacieho kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte 

akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia 

elektrického náradia. 

d) Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a zabráňte tomu, aby toto náradie použili 

osoby, ktoré nie sú oboznámené s jeho obsluhou alebo s týmto návodom. Elektrické 

náradie je v rukách nevyškolených používateľov nebezpečné. 
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e) Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo 

zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré 

môžu ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím 

opraviť. Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou údržbou elektrického náradia. 

f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými 

ostriami sa menej zasekávajú a ľahšie sa ovládajú. 

g) Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky nástrojov atď. používajte podľa týchto 

pokynov a berte do úvahy podmienky pracovného prostredia a prácu, ktorú budete 

vykonávať. Použitie elektrického náradia na iné účely, než na aké je určené, môže byť 

nebezpečné. 

5) Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba 

a) Dobíjajte iba pomocou nabíjačky špecifikovanej výrobcom.Nabíjačka, ktorá je vhodná 

pre jeden typ akumulátorového modulu, môže vytvárať nebezpečenstvo požiaru, ak sa 

použije s iným akumulátorovým modulom. 

b) Používajte elektrické náradie iba s výslovne stanovenými akumulátorovými 

modulmi.Použitie akéhokoľvek iného akumulátorového modulu môže mať za následok 

nebezpečenstvo zranenia alebo požiaru. 

c) Ak sa akumulátorový modul nepoužíva, nedávajte ho do blízkosti iných kovových 

predmetov, ako sú sponky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé 

kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť prepojenie medzi oboma svorkami. Skrat 

svoriek akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar. 

d) Za nevhodných podmienok môže z akumulátora vystrieknuť kvapalina; zamedzte 

kontaktu. Ak dôjde nedopatrením ku kontaktu, opláchnite miesto vodou. Ak 

kvapalina vnikne do očí, dodatočne vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vystrieknutá 

z akumulátora môže spôsobiť dráždenie alebo popáleniny. 

6) Opravy 

a) Nechajte svoje elektrické náradie opraviť kvalifikovaným opravárom a používajte iba 

zhodné náhradné diely. Tak bude zaistená bezpečnosť elektrického náradia. 
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Hlavné diely fúkacieho zariadenia 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. Akumulátorový modul 

2. Rukoväť 

3. Teleso fúkacieho zariadenia 

4. Výstup telesa fúkacieho zariadenia 

5. Rúrka fúkacieho zariadenia 

6. Výstup rúrky fúkacieho zariadenia 

7. Tlačidlo zvyšovania otáčok 

8. Tlačidlo štart 

9. Tlačidlo znižovania otáčok 

10. Tlačidlo stop 

11. Kontrolka LED 
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MONTÁŽ A PREVÁDZKA 
 

Montáž rúrky fúkacieho zariadenia 

Aby sa zamedzilo náhodnému spusteniu, ktoré by mohlo spôsobiť vážne zranenie, vždy pred montážou 

dielov vyberte akumulátorový modul z fúkacieho zariadenia. 

Rúrka fúkacieho zariadenia je možné nainštalovať na fúkacie zariadenie bez použitia nástroja. 

1. Presuňte rúrku fúkacieho zariadenia cez výstup telesa fúkacieho zariadenia.  

2. Otočte rúrku v smere pohybu hodinových ručičiek a úplne ju vyrovnajte s výstupom. 

    
 

Inštalácia a vyberanie akumulátorového modulu 

1. Pri vkladaní akumulátor zasuňte do kolísky akumulátora vo fúkacom zariadení, rebrá v kolíske vyrovnajte 

s drážkami v akumulátore, až zaklapne na mieste. Skontrolujte, že je akumulátor bezpečne na mieste 

zaistený. 

2. Pri odstraňovaní akumulátora stlačte a podržte západku v zadnej časti akumulátorového modulu a vysuňte 

akumulátor z fúkacieho zariadenia.  

              
 

 
SPÚŠŤANIE/ZASTAVOVANIE FÚKACIEHO ZARIADENIA 
 
 
 

         
 
1. Pri spúšťaní fúkacieho zariadenia najprv stlačte tlačidlo štart a potom stlačte tlačidlo zvyšovania otáčok 

(7). Fúkacie zariadenie sa začne otáčať s nízkymi otáčkami.  

 

 

9. Znižovanie otáčok 

7. Zvyšovanie otáčok 

10. Tlačidlo stop 
8. Tlačidlo štart 

Kontrolka LED 
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2. Stlačte opäť tlačidlo zvyšovania otáčok s cieľom nastaviť stredné otáčky, vysoké otáčky a režim „Turbo“ 

(100 % výkon). Nastavovanie otáčok je signalizované svietením kontrolky LED nad tlačidlami pre otáčky. 

3. Na zníženie otáčok stlačte tlačidlo znižovania rýchlosti (9). Pri každom stlačení tohto tlačidla sa fúkacie 

zariadenie prepne z režimu „Turbo" na vysoké otáčky, potom na stredné otáčky, potom na nízke otáčky. 

4. Ak chcete fúkacie zariadenie zastaviť, stlačte tlačidlo stop (10). 

5. Ak chcete zachovať životnosť akumulátora, fúkacie zariadenie pobeží v režime „Turbo" iba 30 sekúnd pred 

automatickým prepnutím na „vysoké“ otáčky. 

 
OVLÁDANIE FÚKACIEHO ZARIADENIA 

1. Aby ste zamedzili rozptýleniu odpadu, fúkajte okolo vonkajšieho okraja hromady odpadu. Nikdy nefúkajte 

priamo do stredu hromady. 

2. S cieľom znížiť hluk obmedzte počet súčasne používaných zariadení. 

3. Pred použitím fúkacieho zariadenia použite na uvoľnenie nečistôt hrable a metlu. V prašných 

podmienkach zvlhčite mierne povrch, ak je k dispozícii voda. 

4. Použitím elektrických fúkacích zariadení miesto hadíc šetríte vodu pri mnohých trávnikových a záhradných 

aplikáciách vrátane čistenia takých plôch, ako sú odkvapy, terasy, mreže, verandy a záhrady. 

5. Dávajte pozor na deti, domáce zvieratá, otvorené okná alebo nedávno umyté vozidlá a odfúkajte bezpečne 

nečistoty. 

6. Po použití fúkacieho zariadenia alebo iného zariadenia UPRACTE okolie! Odpad riadne zlikvidujte. 

 

SKLADOVANIE FÚKACIEHO ZARIADENIA 

Pred skladovaným dôkladne fúkacie zariadenie očistite. Uskladnite fúkacie zariadenie na suchom, dobre 

vetranom mieste, kam nemajú prístup deti. Neskladujte v blízkosti korozívne agresívnych látok, napríklad 

záhradných chemikálií a cestnej posypovej soli. 

1. Akumulátory skladujte a nabíjajte na chladnom mieste. Teploty nad alebo pod normálnou teplotou 

miestnosti skrátia životnosť akumulátorového modulu. 

2. Nikdy neskladujte akumulátory vo vybitom stave. Počkajte, až akumulátorový modul vychladne a úplne ho 

ihneď nabite. 

3. Všetky akumulátory sa postupne vybíjajú. Čím vyššia je teplota, tým rýchlejšie sa vybíjajú. Ak jednotku 

skladujete dlho bez toho, aby ste ju používali, dobíjajte akumulátory každý mesiac alebo dva mesiace. 

Táto prax predĺži životnosť akumulátorového modulu. 
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Nabíjačka akumulátora 
 

 
 

VÝSTRAHA: Túto nabíjačku možno používať so striedavým napájacím napätím 100 – 250 V s frekvenciou 50 – 60 Hz. 

Aby sa zamedzilo nebezpečenstvu zranenia, používajte nabíjačku na nabíjanie 40 V akumulátorových 

modulov Riwall PRO. Nikdy sa nepokúšajte nabíjať nedobíjacie batérie. 

VÝSTRAHA: Ak je nabíjačka zapojená do zásuvky a nesvieti žiadna kontrolka LED, vytiahnite ju zo zásuvky 

a nechajte ju skontrolovať v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku. Nepokúšajte sa používať 

nabíjačku. 

 

Signalizačné kontrolky stavu. 

- LED kontrolky signalizujú prevádzkový stav a stav nabitia akumulátora. 

- LED svieti trvale červeno – nabíjačka je pripravená na nabíjanie, ale akumulátor nie je pripojený. 

- LED bliká zeleno. Akumulátor sa nabíja. 

- LED svieti trvale zeleno: Akumulátor je plne nabitý a možno ho vybrať. 

- LED bliká červeno: porucha akumulátora alebo prehriatie. 

 

Nabíjanie akumulátora. 

- Zastrčte nabíjačku do zásuvky so striedavým napätím 100 – 250 V (normálne napätie v domácnostiach). 

- Vložte akumulátor do drážok nabíjačky a posuňte ho, až sa zaistí na mieste. 

- Počas nabíjania akumulátora bliká LED zeleno. Hneď ako je akumulátor plne nabitý, kontrolka LED bude 

svietiť trvalým zeleným svetlom. 

- Vyberte akumulátor stlačením a podržaním tlačidla západky a vysunutím z nabíjačky. 

Lítiovo-iónové akumulátory nemajú pamäťový efekt – čiastočné nabitie nespôsobí poškodenie akumulátora. 

 

 

Skladovanie nabíjačky a akumulátora. 

Pre dlhodobé skladovanie odporúčame, aby bol akumulátor plne nabitý a uskladnený na suchom mieste pri 

teplotách medzi 10 – 25 °C. 

- Nabíjačka by sa mala skladovať v rovnakých podmienkach ako akumulátor. Dávajte pozor, aby sa cez 

ventilačný drážky nabíjačky nedostali dovnútra cudzie predmety, ako napr. kovové triesky. 

UPOZORNENIE: Používajte iba nabíjačku a akumulátory dodané s týmto náradím. 

Akumulátor 

Nabíjačka 

LED 
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40 V Akku-Laubbläser mit Induktionsmotor 

Modell: RABL 40i 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hersteller: 

GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Tschechische Republik 
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TECHNISCHE DATEN DES PRODUKTS 

 

Modell RABL 40i 

Nennspannung 40 V DC 

Maximales Luftvolumen 11 m³/min 

Maximale Luftgeschwindigkeit   54 m/s 

Gewicht (ohne Akkumodul) 3,5 kg 

Akustischer Schalldruckpegel 
97 dB(A) K = 3,0 

Garantierter Schallleistungspegel 
110 dB(A) 

Vibrationen 

Messunsicherheit KPA = 1,5 m/s2 

＜2,5 m/s2 

Akkumodul Lithium-Ionen-Akku – RAB 240, RAB 440, RAB 640  

(nicht im Lieferumfang enthalten) 

Akku-Ladegerät RAC 240, RAC 540  

(nicht im Lieferumfang enthalten) 

 

Der Wert der Vibrationen während der aktuellen Verwendung des Elektrowerkzeugs kann 

sich von dem deklarierten Gesamtwert in Abhängigkeit von der Weise, in der das Werkzeug 

genutzt wird, abweichen! Der Bediener muss anhand seiner Beurteilung des 

Ausgesetztseins unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen entsprechende 

Sicherheitsvorkehrungen treffen. 

Die vorliegenden Hinweise müssen zusammen mit der Bedienungsanleitung des 

Akkumoduls und des Ladegeräts gelesen werden. 
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SYMBOLE 

         
Achtung, Sicherheitswarnung 

        

Lesen und beachten Sie alle in der Bedienungsanleitung 

enthaltenen Sicherheitshinweise. 

        

Schutzbrille/Gesichtsschutzmaske, Schutzhelm und 

Gehörschutz. 

        

Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus. 

        

Tragen Sie rutschfeste Sicherheitsschuhe. 

       

Weggeschleuderte Teile können zurückprallen und ernste 

Verletzungen oder Beschädigungen nahegelegener 

Objekte verursachen. Tragen Sie Schutzkleidung und hohe 

Schuhe. 

      

Geben Sie auf fallende Gegenstände acht. Verhindern Sie, 

dass sich Personen nähern. 

    

Berühren Sie bei der Bedienung nicht die Gebläseeinheit. 

 Außer Betrieb genommene Elektrogeräte dürfen nicht 

zusammen mit gewöhnlichem Hausmüll entsorgt werden. 

Sorgen Sie, wenn möglich, für eine Wiederverwertung. 

Informieren Sie sich bitte über die Möglichkeit einer 

Wiederverwertung dieses Produkts bei der örtlichen 

Behörde oder bei einem autorisierten Verkäufer. Entsorgen 

Sie Akkus am Ende ihrer Lebensdauer unter gebührender 

Achtung unserer Umwelt. 

 Das getrennte Sammeln von gebrauchten Produkten und 

Verpackungen ermöglicht ein Recycling der Materialien 

und deren Wiederverwendung. Die Wiederverwendung von 

recycelten Materialien beugt der Umweltverschmutzung vor 

und verringert den Rohstoffverbrauch. 
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Sicherheitshinweise 

Bestimmungsgemäße Verwendungsweise 

Das Gerät ist zur Verwendung als Hobby-Gartengerät vorgesehen. Dieses Werkzeug darf zu 

folgenden Zwecken verwendet werden: Reinigung von festen Oberflächen wie Straßen und 

Gehwegen. Säuberung von Wegen, Garagen und Bodenflächen von Blättern, Baumnadeln 

und anderen Partikeln. 

Bestimmungsfremde Verwendung 

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Wegblasen von schwereren Gegenständen wie Nägeln, 

Steinen oder Zweigen. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von Möbeln. Richten Sie 

das Rohr des Blasgeräts nicht auf die Augen von Personen. 

WICHTIG: 

VOR DER VERWENDUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. ZUM SPÄTEREN 

NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN. 

Bei der Verwendung des akkubetriebenen Werkzeugs müssen stets grundlegende 

Sicherheitshinweise, darunter die folgenden, beachtet werden, um das Risiko eines Brandes, 

eines Austritts von Flüssigkeit aus dem Akku und einer Verletzung von Personen zu 

vermeiden. Berühren Sie bei der Bedienung nicht die Gebläseeinheit. Halten Sie die Griffe des 

Gerätes trocken und sauber. 

 

Belehrung 

a) Lesen Sie die Hinweise aufmerksam durch. Machen Sie sich mit den Bedienungselementen 

und der ordnungsgemäßen Verwendung dieses Gerätes vertraut.  

b) Lassen Sie niemals zu, dass das Gerät von Kindern oder von Personen, die nicht mit diesen 

Hinweisen vertraut sind, verwendet wird. Das Mindestalter für die Bedienung der Maschine 

kann durch örtliche Vorschriften geregelt sein.  

c) Denken Sie daran, dass der Bediener oder Nutzer des Gerätes für Schadensfälle oder 

Risiken gegenüber Personen oder deren Eigentum haftet.  

 

Vorbereitung 

a) Setzen Sie Gehörschutz und Schutzbrille auf. Tragen Sie diese Ausrüstung bei jeder Arbeit 

mit dem Gerät.  

b) Tragen Sie beim Arbeiten mit diesem Gerät immer festes Schuhwerk und eine lange Hose. 

Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Sie barfuß sind oder offene Sandalen tragen. 

Tragen Sie keine Kleidung, die sehr lose ist oder von der Schnüre oder andere Accessoires 

herabhängen.  
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c) Tragen Sie keine lose Kleidung und keinen Schmuck, da sich diese in der Ansaugöffnung 

verfangen könnten. Halten Sie lange Haare in sicherer Entfernung von der Ansaugöffnung.  

d) Betreiben Sie das Gerät in der empfohlenen Position und nur über einer festen, ebenen 

Oberfläche.  

e) Arbeiten Sie mit diesem Gerät nicht auf gepflasterten oder geschotterten Flächen, auf 

denen wegfliegendes Material Verletzungen verursachen könnten.  

f) Vergewissern Sie sich vor der Verwendung stets durch Sichtkontrolle, dass die 

Schneidvorrichtungen, Schrauben der Schneidvorrichtungen und andere 

Verbindungselemente sicher befestigt sind, dass das Gehäuse nicht beschädigt ist und 

dass die Abdeckungen und Schutzeinrichtungen angebracht sind. Wechseln Sie 

abgenutzte oder beschädigte Teile immer satzweise aus, um Unwuchten zu vermeiden. 

Ersetzen Sie beschädigte oder unleserliche Beschriftungen durch neue.  

Arbeiten Sie niemals mit diesem Gerät, wenn sich Personen, insbesondere Kinder, oder Tiere 

in der Nähe befinden.  

 

Betrieb  

a) Lassen Sie nicht zu, dass Hände oder andere Körper- oder Kleidungsteile in die   

Austrittsöffnung oder in die Nähe beweglicher Teile gelangen.  

b) Halten Sie stets ihr Gleichgewicht und nehmen Sie eine stabile Haltung ein. Behindern Sie 

sich nicht selbst.  

c) Stehen Sie bei der Bedienung dieses Gerätes immer außerhalb der Reichweite der   

Austrittsöffnung.  

d) Sollte das Gerät ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen erzeugen, schalten Sie es 

sofort aus und lassen Sie es zum Stillstand kommen. Entfernen Sie das Akkumodul aus 

dem Gerät und führen Sie vor dem erneuten Starten und Betreiben folgende Schritte aus: 

e) Vergewissern Sie sich, dass keine Schäden entstanden sind.  

ii) Tauschen Sie alle beschädigten Teile aus oder reparieren Sie sie.  

iii) Überprüfen Sie alle lockeren Teile und ziehen Sie sie fest.  

f) Verhindern Sie, dass sich bearbeitetes Material im Austrittsbereich ansammelt. Dies würde 

eine ordnungsgemäße Abführung des Materials behindern und dazu führen, dass Material 

durch die Eintrittsöffnung ausgeworfen wird.  

g) Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht durch bearbeitetes Material oder andere 

angesammelte Verunreinigungen verstopft wird, um zu verhindern, dass der Motor 

beschädigt wird oder es zu einem Brand kommt.  

h) Transportieren Sie das Gerät nicht bei angeschlossener Stromversorgungsquelle.  

i)  Stoppen Sie das Gerät und entfernen Sie das Akkumodul daraus. Vergewissern Sie sich in 

folgenden Fällen, dass alle beweglichen Teile vollkommen stillstehen:  

- immer wenn Sie sich vom Gerät entfernen.  

- bei der Reinigung.  

- vor einer Kontrolle, Reinigung oder sonstigen Arbeiten am Gerät.  

j) Neigen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist.  
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Wartung und Lagerung 

a) Wenn das Gerät zur Durchführung von Wartungs- oder Kontrollarbeiten oder zur 

Aufbewahrung außer Betrieb genommen werden soll, schalten Sie es aus, entfernen Sie 

das Akkumodul daraus und vergewissern Sie sich, dass alle beweglichen Teile vollkommen 

stillstehen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Kontrollen, Einstellungen oder 

andere Arbeiten daran durchführen.  

b) Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern 

auf.  

c) Lassen Sie das Gerät vor der Aufbewahrung immer abkühlen.  

d) Ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen abgenutzte oder beschädigte Teile. Verwenden Sie 

nur Originalersatzteile und -zubehör. 

  



 Übersetzung der Originalanleitung  

Grundlegende Sicherheitswarnungen zu diesem Elektrowerkzeug 

WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und alle aufgeführten Hinweise 

durch. Die Nichtbeachtung der nachstehenden Warnungen und Hinweise kann zu einem 

Stromschlag, zur Entstehung eines Brandes und/oder zu ernsten Verletzungen führen. 

Bewahren Sie alle Warnungen und Hinweise zum späteren Nachschlagen auf. 

Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in allen unten aufgeführten Warnungen bezieht sich auf unser 

elektrisches Werkzeug, das durch Netzstrom (über ein Versorgungskabel) oder durch einen 

Akku (ohne Versorgungskabel) mit Energie versorgt wird. 

1) Sicherheit des Arbeitsbereichs 

a) Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet. Unordnung und dunkle Räume 

führen leicht zu Unfällen. 

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosiver Umgebung wie etwa in Räumen, in 

denen brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub vorhanden sind. In Elektrowerkzeugen kommt 

es zur Bildung von Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. 

c) Halten Sie Kinder und andere Personen bei der Arbeit mit dem Elektrowerkzeug in 

sicherer Entfernung. Ablenkung kann zum Verlust der Kontrolle führen. 

2) Elektrische Sicherheit 

a) Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss der Steckdose entsprechen. Nehmen Sie am 

Stecker niemals Änderungen vor. Verwenden Sie für ein geerdetes Elektrowerkzeug 

keine Verteilersteckdosen. Intakte, unveränderte Stecker und entsprechende Steckdosen 

verringern das Risiko eines Stromschlags. 

b) Verhindern Sie Kontakt Ihres Körpers mit geerdeten Oberflächen wie Rohrleitungen, 

Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, 

wenn Ihr Körper geerdet ist. 

c) Setzen Sie das Elektrowerkzeug keinem Regen und keiner feuchten Umgebung aus. 

Wasser, das in das Elektrowerkzeug eindringt, erhöht das Stromschlagrisiko. 

d) Verhindern Sie Beschädigungen des Stromversorgungskabels. Verwenden Sie das 

Stromversorgungskabel niemals zum Tragen des Werkzeugs und ziehen Sie nicht am 

Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Achten Sie darauf, dass das 

Kabel nicht über heiße und fettige Oberflächen und nicht über scharfe Kanten führt 

und verhindern Sie einen Kontakt des Kabels mit sich bewegenden Teilen. 

Beschädigte oder verwickelte Stromversorgungskabel erhöhen das Stromschlagrisiko. 

e) Verwenden Sie bei Arbeiten mit dem Elektrowerkzeug im Freien ein für 

Außenbereiche bestimmtes Verlängerungskabel. Die Verwendung eines für den 

Außenbereich geeigneten Kabels verringert das Risiko eines Stromschlags. 

f) Wenn das Elektrowerkzeug in feuchter Umgebung verwendet werden soll, verwenden 

Sie im Versorgungsstromkreis einen Fehlerstrom-Schutzschalter. Die Verwendung 

eines Fehlerstrom-Schutzschalters verringert das Risiko eines Stromschlags.  
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3) Sicherheit von Personen 

a) Gehen Sie bei der Arbeit mit dem Elektrowerkzeug immer mit Vorsicht vor, achten Sie 

darauf, was Sie tun, und lassen Sie gesunden Menschenverstand walten. Verwenden 

Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, 

Alkohol oder Medikamenten stehen. Eine kurze Unaufmerksamkeit bei der Arbeit mit 

dem Elektrowerkzeug kann ernste Verletzungen zur Folge haben. 

b) Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen Augenschutz. 

Eine Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Schutzschuhe, Schutzhelm oder 

Gehörschutz, die unter den entsprechenden Bedingungen angewandt werden, verringern 

das Risiko einer Verletzung. 

c) Verhindern Sie ein versehentliches Starten des Gerätes. Vergewissern Sie sich vor 

dem Anschluss an die Versorgungsquelle oder vor dem Anschluss an eine Batterie, 

vor dem Ablegen des Werkzeugs oder vor dem Tragen des Werkzeugs, dass sich der 

Schalter in ausgeschalteter Stellung befindet. Das Tragen eines Elektrowerkzeugs mit 

dem Finger am Schalter oder bei betätigtem Schalter führt leicht zu Unfällen. 

d) Entfernen Sie vor dem Einschalten des Elektrowerkzeugs Schraubenschlüssel und 

andere Einstellwerkzeuge. Schraubenschlüssel oder andere an rotierenden Teilen des 

Elektrowerkzeugs angebrachte Hilfsmittel können Verletzungen verursachen. 

e) Überschreiten Sie nicht Ihre Möglichkeiten. Halten Sie immer die richtige Stellung 

und das Gleichgewicht ein. So ist eine bessere Bedienung des elektrischen Werkzeugs in 

unerwarteten Situationen möglich. 

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine lockere Kleidung und keinen 

Schmuck. Halten Sie Haare, Bekleidung und Handschuhe außerhalb der Reichweite 

von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von 

sich bewegenden Teilen erfasst werden. 

g) Wenn das Gerät für den Anschluss einer Absaugvorrichtung und eines 

Staubfangsystems ausgestattet ist, vergewissern Sie sich, dass diese Systeme 

angeschlossen sind und ordnungsgemäß verwendet werden. Die Verwendung eines 

Staubfangsystems kann Risiken im Zusammenhang mit Staub verringern. 

4) Verwendung und Instandhaltung des Elektrowerkzeugs 

a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie das richtige 

Elektrowerkzeug für die durchzuführende Arbeit. Das richtige Elektrowerkzeug führt die 

Arbeiten in dem Bereich, für den es bestimmt ist, besser und sicherer aus. 

b) Falls sich der Hauptschalter des Elektrowerkzeugs nicht ein- und ausschalten lässt, 

arbeiten Sie nicht mit dem Werkzeug. Jedes Elektrowerkzeug mit defektem 

Hauptschalter ist gefährlich und muss repariert werden. 

c) Ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose bzw. entfernen Sie den 

Akku aus dem Werkzeug, bevor Sie das Werkzeug einrichten, Zubehör auswechseln 

oder das Werkzeug nicht verwenden. Diese präventive Sicherheitsmaßnahme verringert 

das Risiko, dass das Elektrowerkzeug versehentlich gestartet wird. 
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d) Bewahren Sie das Elektrowerkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern auf und 

verhindern Sie, dass das Werkzeug von Personen verwendet wird, die mit seiner 

Bedienung oder mit der vorliegenden Anleitung nicht vertraut sind. Ein 

Elektrowerkzeug in den Händen von nicht geschulten Nutzern ist gefährlich. 

e) Führen Sie regelmäßig eine Wartung des Elektrowerkzeugs durch. Kontrollieren Sie 

bewegliche Teile auf Auslenkungen oder Blockierungen, Beschädigungen der 

einzelnen Teile und andere Umstände, die den Betrieb des Werkzeugs beeinflussen 

können. Wenn das Werkzeug beschädigt ist, lassen Sie es reparieren, bevor Sie es 

verwenden. Viele Unfälle werden durch vernachlässigte Wartung des Elektrowerkzeugs 

verursacht. 

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge immer scharf und sauber. Richtig gewartete 

Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneiden verfangen sich seltener und lassen sich leichter 

bedienen. 

g) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, Zubehör, Werkzeughalter usw. gemäß den 

vorliegenden Hinweisen und berücksichtigen Sie stets die Arbeitsumgebung und die 

durchzuführende Arbeit. Eine Verwendung des Elektrowerkzeugs zu anderen als den 

bestimmungsgemäßen Zwecken kann gefährlich sein. 

5) Verwendung und Instandhaltung des akkubetriebenen Elektrowerkzeugs 

a) Laden Sie den Akku nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Ein 

Ladegerät, das für einen bestimmten Akkumodul-Typ geeignet ist, kann eine Brandgefahr 

darstellen, wenn es mit einem anderen Akkumodul-Typ verwendet wird. 

b) Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nur mit den ausdrücklich angegebenen 

Akkumodulen.Die Verwendung eines anderen Akkumoduls kann eine Verletzungs- oder 

Brandgefahr zur Folge haben. 

c) Wenn das Akkumodul nicht verwendet wird, halten Sie es von Metallgegenständen 

wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben und anderen 

metallischen Kleinteilen fern, die eine Verbindung zwischen den beiden Klemmen 

verursachen könnten. Ein Kurzschluss der Akkuklemmen kann Verbrennungen oder einen 

Brand verursachen. 

d) Unter ungünstigen Umständen kann aus dem Akku Flüssigkeit spritzen; verhindern 

Sie einen Kontakt mit dieser. Sollte es versehentlich zu einem Kontakt kommen, 

spülen Sie die Stelle mit Wasser. Sollte Flüssigkeit in die Augen gelangen, suchen Sie 

zusätzlich ärztliche Hilfe auf. Die aus dem Akku ausgetretene Flüssigkeit kann Reizungen 

oder Verbrennungen verursachen. 

6) Reparaturen 

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einer qualifizierten Reparaturfachkraft reparieren 

und verwenden Sie nur zugelassene Ersatzteile. So wird die Sicherheit des 

Elektrowerkzeugs gewährleistet. 
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Hauptbestandteile des Blasgeräts 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
1. Akkumodul 

2. Griff 

3. Gehäuse des Blasgeräts 

4. Luftaustritt des Blasgeräts 

5. Blasgeräterohr 

6. Luftaustritt des Blasgeräterohrs 

7. Taste zur Erhöhung der Drehzahl 

8. Start-Taste 

9. Taste zur Verringerung der Drehzahl 

10. Stopp-Taste 

11.LED-Kontrollleuchte 
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MONTAGE UND BETRIEB 
 

Montage des Blasgeräterohrs 

Um einen versehentlichen Start zu verhindern, der zu ernsten Verletzungen führen könnte, entfernen 

Sie vor der Montage von Teilen immer das Akkumodul aus dem Blasgerät. 

Das Blasgeräterohr kann ohne Zuhilfenahme von Werkzeug am Blasgerät montiert werden. 

1. Schieben Sie das Blasgeräterohr über den Luftaustritt am Gehäuse des Blasgeräts.  

2. Drehen Sie das Rohr im Uhrzeigersinn und richten Sie bündig mit dem Luftaustritt aus. 

     
 

Installieren und Entfernen des Akkumoduls 

1. Um den Akku einzusetzen, schieben Sie diesen in die Akkuhalterung im Blasgerät und führen Sie dabei 

die Rippen der Halterung in die Nuten im Akku ein, bis der Akku einrastet. Überprüfen Sie, ob der Akku 

sicher befestigt ist. 

2. Um den Akku zu entfernen, drücken Sie auf die Verriegelung im hinteren Teil des Akkumoduls und ziehen 

Sie den Akku aus dem Blasgerät.  

                   
 

 
STARTEN/STOPPEN DES BLASGERÄTS 
 
 
 

          
 
 

 

1. Um das Blasgerät zu starten, drücken Sie zuerst die Start-Taste und anschließend die Taste zur Erhöhung 

der Drehzahl (7). Das Blasgerät wird mit niedriger Drehzahl gestartet.  

9. Verringerung der Drehzahl 

7. Erhöhung der Drehzahl 

10. Stopp-Taste 

8. Start-Taste 

LED-Kontrollleuchte 



 Übersetzung der Originalanleitung  

2. Drücken Sie erneut die Taste zur Erhöhung der Drehzahl, um die mittlere und die hohe Drehzahl und den 

Modus „Turbo“ (100 % Leistung) einzustellen. Die Drehzahleinstellung wird durch Aufleuchten der 

LED-Kontrollleuchte über den jeweiligen Drehzahltasten angezeigt. 

3. Um die Drehzahl zu verringern, drücken Sie die Taste zur Verringerung der Drehzahl (9). Bei jeder 

Betätigung dieser Taste wird das Blasgerät aus dem Modus „Turbo“ zunächst in den hohen, dann in den 

mittleren und schließlich in den niedrigen Drehzahlmodus versetzt. 

4. Um das Blasgerät zu stoppen, drücken Sie die Stopp-Taste (10). 

5. Um die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen, läuft das Blasgerät nur jeweils 30 Sekunden lang im Modus 

„Turbo“ und schaltet dann automatisch in den „hohen“ Drehzahlmodus um. 

 

BEDIENUNG DES BLASGERÄTS 

1. Um zu verhindern, dass der Abfall auseinandergewirbelt wird, blasen Sie entlang der Ränder des 

Abfallhaufens. Blasen Sie niemals direkt in die Mitte des Haufens. 

2. Um den Geräuschpegel gering zu halten, verwenden Sie nicht zu viele Blasgeräte auf einmal. 

3. Bevor Sie das Blasgerät verwenden, lösen Sie Schmutz mithilfe eines Rechens und eines Besens. Bei 

staubiger Umgebung befeuchten Sie die Oberfläche ein wenig, sofern Wasser zur Verfügung steht. 

4. Durch die Verwendung eines elektrischen Blasgeräts anstelle eines Gartenschlauchs sparen Sie bei vielen 

Arbeiten im Rasen- und Gartenbereich Wasser, 

etwa an Rinnen, Terrassen, Gittern oder Verandas. 

5. Achten Sie auf Kinder, Haustiere, offene Fenster oder frisch gewaschene Fahrzeuge und blasen Sie den 

Schmutz sicher von ihnen weg. 

6. Führen Sie nach der Verwendung des Blasgeräts oder eines anderen Geräts eine REINIGUNG durch! 

Entsorgen Sie den Abfall ordnungsgemäß. 

 
LAGERUNG DES BLASGERÄTS 

Reinigen Sie das Blasgerät gründlich, bevor Sie es einlagern. Bewahren Sie das Blasgerät an einem 

trockenen, gut belüfteten Ort auf, zu dem Kinder keinen Zugang haben. Bewahren Sie es nicht in der Nähe 

aggressiver Substanzen wie etwa Gartenchemikalien oder Streusalz auf. 

1. Bewahren und laden Sie Ihre Akkus an einem kühlen Ort auf. Temperaturen über oder unter der normalen 

Zimmertemperatur verkürzen die Lebensdauer des Akkumoduls. 

2. Lagern Sie Akkus niemals in entladendem Zustand. Warten Sie, bis sich das Akkumodul vollständig 

abgekühlt hat, und laden Sie es umgehend auf. 

3. Alle Akkus werden allmählich aufgeladen. Je höher die Temperatur, desto schneller erfolgt das Aufladen. 

Wenn Sie das Gerät für längere Zeit einlagern, ohne es zu verwenden, laden Sie den Akku alle ein bis 

zwei Monate auf. 

Dadurch erhöhen Sie die Lebensdauer des Akkumoduls. 
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Akku-Ladegerät 
 

 
 

WARNUNG: Dieses Ladegerät kann mit einer Versorgungsspannung von 100 bis 250 V und einer 

Wechselstromfrequenz von 50 bis 60 Hz verwendet werden. 

Zur Eindämmung der Verletzungsgefahr verwenden Sie das Ladegerät nur zum Aufladen von 

40-V-Akkumodulen des Typs Riwall PRO. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. 

WARNUNG: Wenn das Ladegerät an eine Steckdose angeschlossen ist und keine LED-Kontrollleuchte 

aufleuchtet, trennen Sie es wieder von der Steckdose und lassen Sie es vom nächstgelegenen autorisierten 

Kundendienstzentrum überprüfen. Versuchen Sie nicht, das Ladegerät trotzdem zu verwenden. 

 

Status-Kontrollleuchten. 

- Die LED-Kontrollleuchten zeigen den Betriebszustand und den Akku-Ladezustand an. 

- Die LED leuchtet permanent rot: Das Ladegerät ist zum Laden bereit, aber der Akku ist nicht 

angeschlossen. 

- Die LED blinkt grün: Der Akku wird geladen. 

- Die LED leuchtet permanent grün: Der Akku ist vollständig aufgeladen und kann entnommen werden. 

- Die LED blinkt rot: Störung des Akkus oder Überhitzung. 

 

Aufladen des Akkus. 

- Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in eine Netzsteckdose mit 100-250 V AC (normale 

Netzspannung). 

- Führen Sie den Akku in die Nuten des Ladegeräts ein und schieben Sie ihn so weit ein, bis er einrastet. 

- Während der Akku aufgeladen wird, blinkt die LED grün. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, 

leuchtet die LED permanent grün. 

- Nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät, indem Sie die Verriegelungstaste gedrückt halten und den Akku 

herausziehen. 

Lithium-Ionen-Akkus weisen keinen Memory-Effekt auf, d. h. unvollständiges Aufladen hat keine 

Beschädigung des Akkus zur Folge. 

 

Lagerung des Ladegeräts und des Akkus. 

Für eine langfristige Lagerung sollte der Akku vollständig aufgeladen sein und an einem trockenen Ort bei 

Temperaturen von 10 bis 25 °C aufbewahrt werden. 

- Das Ladegerät sollte unter den gleichen Bedingungen wie der Akku gelagert werden. Achten Sie darauf, 

dass durch die Belüftungsschlitze keine Fremdkörper wie etwa Metallspäne in das Innere des Ladegeräts 

gelangen. 

HINWEIS: Verwenden Sie nur das zusammen mit diesem Werkzeug gelieferte Ladegerät sowie die 

mitgelieferten Akkus. 

Akku 

Ladegerät 

LED 
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40 V akumulatorowa dmuchawa z silnikiem indukcyjnym 

Model: RABL 40i 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producent: 

GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Republika Czeska 



Tłumaczenie oryginalnej instrukcji 

DANE TECHNICZNE PRODUKTU 

Model RABL 40i 

Napięcie nominalne 40 V DC 

Maksymalna objętość powietrza 11 m³/min 

Maksymalna prędkość powietrza 54 m/s2 

Ciężar  

(bez modułu akumulatorowego) 

2,5kg 

Poziom ciśnienia akustycznego 
97 dB(A) K = 3,0 

Gwarantowany poziom mocy akustycznej 
110 dB(A) 

Wibracje 

Niepewność pomiaru KPA = 1,5 m/s2 

＜2,5 m/s2 

Moduł akumulatorowy Litowo-jonowy – RAB 240, RAB 440, RAB 640 

(nie jest częścią zestawu) 

Ładowarka akumulatora RAC 240, RAC 540 (nie jest częścią zestawu) 

Poziom wibracji podczas faktycznego użytkowania urządzenia elektrycznego może się 

różnić od deklarowanego poziomu w zależności od sposobu, w jaki urządzenie jest 

eksploatowane. Obsługa musi przedsięwziąć środki bezpieczeństwa polegające na ocenie 

ekspozycji przy faktycznych warunkach użytkowania. 

Wskazówki te należy czytać wraz z instrukcją obsługi modułu akumulatorowego i ładowarki. 
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SYMBOLE 

         
Uwaga, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. 

        

Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich zaleceń 

bezpieczeństwa zawartych w instrukcji. 

        

Okulary/osłona ochronna, kask i ochrona słuchu. 

        

Nie narażaj maszyny na oddziaływanie deszczu. 

        

Korzystaj z antypoślizgowego obuwia ochronnego. 

       

Odrzucone przedmioty mogą odbić się o spowodować 

poważne zranienia lub uszkodzenie niedalekich obiektów. 

Używaj odzieży ochronnej i noś wysokie buty. 

      

Uważaj na spadające przedmioty. Nie dopuść do zbliżania 

się osób postronnych. 

    

Podczas obsługi jednostki nie dotykaj wentylatora 

 Wyłączone z eksploatacji urządzenia elektryczne nie mogą 

być likwidowane razem z odpadem komunalnym. Jeśli to 

możliwe, zapewnij ich recykling. Zasięgnij informacji w 

lokalnym urzędzie lub u autoryzowanego sprzedawcy w 

sprawie możliwości recyklingu tego produktu. Pod koniec 

żywotności akumulatorów zlikwiduj je mając na uwadze 

środowisko naturalne. 

      Segregacja zużytych produktów i opakowań umożliwia 

recykling materiałów i ich ponowne wykorzystanie. 

Ponowne wykorzystanie zrecyklowanych materiałów 

ogranicza zanieczyszczenie środowiska naturalnego i 

zmniejsza zużycie surowców. 
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Zasady bezpieczeństwa 

Zalecany sposób użycia 

Urządzenie przeznaczone jest do hobbistycznego wykorzystania w ogrodzie. Urządzenie to można 

wykorzystać do następujących celów: Czyszczenie twardych powierzchni, takich jak ulice i chodniki. 

Pomaga zachować czystość dróg, garaży i ziemi, usuwając liście, igliwie i inne drobne zanieczyszczenia. 

Wykorzystanie niezgodne z określonym sposobem użycia 

Nie używaj urządzenia do dmuchania ciężkich przedmiotów, takich jak gwoździe, kamienie, gałęzie 

drzew. Nie używaj urządzenia do czyszczenia mebli. Nie kieruj rury dmuchawy na oczy. 

WAŻNE. 

PRZED UŻYCIEM DOKŁADNIE PRZECZYTAJ. ZACHOWAJ DO WGLĄDU. 

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, wycieku płynu z akumulatora i zranienia osób, należy 

podczas korzystania z urządzenia akumulatorowego zawsze przestrzegać poniższych 

wskazówek bezpieczeństwa. Podczas obsługi jednostki nie dotykaj wentylatora. Zadbaj, aby 

uchwyty były suche i czyste. 

Szkolenie 

a) przeczytaj dokładnie niniejsze zalecenia. Zapoznaj się z elementami sterowania i 

prawidłowym sposobem użycia tego urządzenia.  

b) Nigdy nie dopuść, aby z urządzenia korzystały osoby, które nie zostały zapoznane z niniejszymi 

zaleceniami lub dzieci. Minimalny wiek obsługi może być określony w lokalnych przepisach.  

c) Zdaj sobie sprawę, że obsługa lub użytkownik maszyny odpowiada za wypadki lub 

zagrożenie osób lub ich mienia.  

Przygotowanie 

a) Zapewnij sobie ochronę słuchu i okulary ochronne. Używaj ich zawsze podczas pracy z 

urządzeniem.  

b) Podczas pracy z tym urządzeniem używaj zawsze solidnego obuwia i spodni z długimi 

nogawkami. Nie korzystaj z urządzenia mając bose nogi lub będąc w otwartych sandałach. 

Nie noś zbyt luźnej odzieży lub takiej, z której wiszą sznurki lub inne dodatki.  

c) Nie noś luźniej odzieży ani biżuterii, ponieważ mogłyby one zostać wciągnięte w otwory. 

Utrzymuj długie włosy w bezpiecznej odległości od otworów.  

d) Korzystaj z urządzenia w zalecanej pozycji i tylko na stabilnej i równej powierzchni.  

e) Nie korzystaj z urządzenia na brukowanej ani żwirowej powierzchni, gdzie odrzucony 

materiał mógłby spowodować zranienia.  

f) Przed użyciem zawsze przeprowadź kontrolę wizualną, czy elementy koszące, śruby 

elementów koszących i inne elementy łączące są bezpiecznie przymocowane, korpus nie 

jest uszkodzony i że osłony i obudowa są na swoim miejscu. Zużyte lub uszkodzone części 

należy wymieniać w całych zestawach tak, aby zapewnić zrównoważenie urządzenia. 

Wymień uszkodzone lub nieczytelne tabliczki.  
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g) Nigdy nie pracuj przy tym urządzeniu, jeśli w pobliżu znajdują się ludzie, a tym bardziej 

dzieci lub zwierzęta.  

Eksploatacja  

a) Przed włączeniem maszyny upewnij się, że pojemnik jest pusty.  

b) Nie zbliżaj twarzy ani ciała do otworu napełniającego.  

c) Nie dopuść, aby ręce lub inna część ciała lub odzieży dostała się do otworu napełniającego, 

otworu wyjściowego lub w pobliże ruchomych części.  

d) Zawsze zachowuj równowagę i stój w stabilnej pozycji. Nie przeszkadzaj sam sobie. 

Wkładając materiał do urządzenia nigdy nie stój wyżej niż podstawa maszyny.  

e) Obsługując to urządzenie zawsze stój poza zasięgiem otworu wyjściowego.  

f) Podczas wkładania materiału do urządzenia zachowaj ostrożność, aby do maszyny nie 

dostały się części metalu, kamienie, butelki, puszki lub inne ciała obce.  

g) Jeśli urządzenie zacznie wydawać jakikolwiek niezwykły dźwięk lub wibracje, natychmiast 

je wyłącz i zatrzymaj. Wyjmij moduł akumulatorowy z urządzenia i przed ponownym 

włączeniem i użytkowaniem urządzenia wykonaj następujące kroki: 

i) Skontroluj, czy nie doszło do uszkodzenia.  

ii) Wyjmij lub napraw wszystkie uszkodzone części.  

iii) Przeprowadź kontrolę i dokręcenie wszystkich luźnych części.  

h) Nie dopuść, aby opracowany materiał gromadził się w okolicy wyjścia. W ten sposób 

ograniczone zostanie prawidłowe oddawanie materiału, co może spowodować wyrzucanie 

materiału przed otwór wejściowy.  

i) Jeśli urządzenie zostanie zatkane, wyłącz je i przed czyszczeniem wyjmij z urządzenia 

moduł akumulatorowy.  

j) Zadbaj o to, aby silnik nie został zanieczyszczony przez opracowywany materiał lub inne 

zanieczyszczenia, aby nie doszło do uszkodzenia silnika lub ewentualnego pożaru.  

k) Nie transportuj tego urządzenia, jeśli podłączone jest do źródła zasilania.  

l) Zatrzymaj urządzenie i wyjmij z niego moduł akumulatorowy. Upewnij się, że wszystkie 

części ruchome zupełnie się zatrzymały  

– kiedykolwiek pozostawiasz maszynę,  

– przed czyszczeniem i zwolnieniem zsuwni,  

– przed kontrolą, czyszczeniem lub dokonywaniem konserwacji urządzenia.  

m) Nie przechylaj urządzenia podczas pracy.  

Konserwacja i przechowywanie 

a) Jeśli urządzenie zostało zatrzymane z powodu przeprowadzenia serwisu, kontroli lub 

przechowywania lub w celu wymiany wyposażenia, wyłącz urządzenie, wyjmij moduł 

akumulatorowy z urządzenia i upewnij się, że wszystkie ruchome części zupełnie się 

zatrzymały. Przed wykonaniem jakiejkolwiek kontroli, regulacji itd. pozostaw urządzenie do 

wystygnięcia.  

b) Przechowuj urządzenie w suchym miejscu z dala od dzieci.  

c) Przed odstawieniem urządzenia do przechowania, pozostaw je do wystygnięcia.  

d) Ze względów bezpieczeństwa wymień zużyte lub uszkodzone części. Korzystaj wyłącznie z 

oryginalnych części zamiennych i wyposażenia. 
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Podstawowe ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użytkowania 

urządzenia elektrycznego 

OSTRZEŻENIE Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i zalecenia dotyczące 

bezpiecznego użytkowania. Nieprzestrzeganie podanych poniżej ostrzeżeń i zaleceń może 

prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub poważnych obrażeń. 

Przechowuj wszystkie ostrzeżenia i zalecenia do wglądu w przyszłości. 

Termin urządzenie elektryczne we wszystkich poniższych ostrzeżeniach dotyczy Twojego 

urządzenia elektrycznego zasilanego z sieci (za pomocą kabla) lub z akumulatora (bez kabla 

zasilającego). 

1) Bezpieczne miejsce pracy 

a) Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone.Nieporządek i ciemne miejsca 

są powodem urazów. 

b) Nie pracuj z urządzeniem elektrycznym w środowisku wybuchowym, takim jak pomieszczenia, 

w których znajdują się łatwopalne ciecze, gazy i pył. W urządzeniu elektrycznym dochodzi do 

powstawania iskier, które mogą spowodować zapalenie kurzu lub oparów. 

c) Podczas pracy z urządzeniem elektrycznym dzieci i osoby postronne powinny 

znajdować się w bezpiecznej odległości. Brak uwagi może spowodować utratę kontroli. 

2) Bezpieczeństwo elektryczne 

a) Wtyczki urządzeń elektrycznych muszą być kompatybilne z gniazdkami. Nigdy w 

żaden sposób nie modyfikuj wtyczki. W przypadku uziemionego urządzenia 

elektrycznego nie używaj żadnych rozgałęźników. Niemodyfikowane wtyczki i 

kompatybilne gniazdka obniżają ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

b) Nie dopuść do kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami takimi jak rury, grzejniki, 

kuchenki i lodówki. Kiedy ciało jest uziemione, istnieje podwyższone ryzyko porażenia 

prądem elektrycznym. 

c) Nie narażaj urządzenia elektrycznego na oddziaływanie deszczu lub wilgotnego 

środowiska. Woda, która przedostaje się do urządzenia elektrycznego, podwyższa ryzyko 

porażenia prądem elektrycznym. 

d) Nie dopuść do uszkodzenia kabla zasilającego. Nigdy nie używaj kabla zasilającego 

do przenoszenia tego urządzenia i nie pociągaj za ten kabel przy odłączaniu wtyczki 

od gniazdka sieciowego. Zadbaj o to, aby kabel zasilający nie dotykał gorących i 

tłustych powierzchni oraz ostrych krawędzi i nie dopuść do jego kontaktu z 

częściami ruchomymi. Uszkodzone lub splątane kable zasilające podwyższają ryzyko 

porażenia prądem elektrycznym. 

e) Podczas pracy z urządzeniem elektrycznym na zewnątrz skorzystaj z przedłużacza 

przeznaczonego do użytku zewnętrznego. Użycie kabla przeznaczonego do użytku 

zewnętrznego obniża ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 
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f) Jeśli musisz korzystać z urządzenia elektrycznego w wilgotnym środowisku, umieść 

w obwodzie zasilania ochronnik różnicowoprądowy (RCD). Użycie ochronnika 

różnicowoprądowego (RCD) obniża ryzyko porażenia prądem elektrycznym.  

3) Bezpieczeństwo osób 

a) Podczas pracy z urządzeniem elektrycznym zachowaj stałą ostrożność, patrz na to, 

co robisz i zachowaj zdrowy rozsądek. Nie używaj urządzenia elektrycznego, jeśli 

jesteś zmęczony, znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. 

Chwila nieostrożności podczas pracy z urządzeniem elektrycznym może spowodować 

poważne obrażenia. 

b) Korzystaj ze środków ochrony osobistej. Zawsze korzystaj z ochrony wzroku. 

Wyposażenie ochronne, takie jak maska przeciwpyłowa, ochronne obuwie antypoślizgowe, 

kask ochronny lub ochronniki słuchu używane w odpowiednich warunkach obniżają ryzyko 

obrażeń. 

c) Nie dopuść do nieumyślnego uruchomienia urządzenia. Przed podłączeniem do 

źródła zasilania lub przed podłączeniem baterii, przed odstawieniem urządzenia do 

przechowania lub przed jego przenoszeniem upewnij się, czy przełącznik jest 

nastawiony na pozycję wyłączone. Przenoszenie urządzenia elektrycznego z palcem na 

włączniku lub w stanie włączonym może powodować wypadki. 

d) Przed włączeniem urządzenia elektrycznego usuń klucze montażowe lub inne 

wyposażenie. Klucze montażowe lub wyposażenie przymocowane do poruszających się 

części urządzenia elektrycznego mogą spowodować obrażenia. 

e) Nie przekraczaj swoich możliwości. Zawsze utrzymuj prawidłową postawę i 

równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza obsługa urządzenia elektrycznego w 

niespodziewanych sytuacjach. 

f) Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźniej odzieży ani biżuterii. Utrzymuj włosy, odzież i 

rękawice poza zasięgiem poruszających się części. Luźna odzież, biżuteria lub długie 

włosy mogą wplątać się w ruchome części. 

g) Jeśli urządzenie umożliwia podłączenie go do odkurzacza oraz systemu 

wychwytywania pyłu, upewnij się, czy systemy te zostały podłączone i czy są 

należycie wykorzystywane. Korzystanie z urządzeń odpylających może ograniczyć ryzyko 

związane z pyłem. 

4) Obsługa urządzenia elektrycznego i jego konserwacja 

a) Nie przeciążaj urządzenia elektrycznego. Wykorzystuj do pracy odpowiednie 

urządzenie elektryczne. Odpowiednie urządzenie elektryczne wykonuje pracę lepiej i 

bezpieczniej w zakresie, do którego jest przeznaczone. 

b) Jeśli nie można włączyć i wyłączyć głównego przełącznika urządzenia elektrycznego, 

nie używaj urządzenia. Każde urządzenie elektryczne z uszkodzonym włącznikiem 

głównym jest niebezpieczne i musi zostać naprawione. 
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c) Przed przystąpieniem do regulacji urządzenia, przed wymianą wyposażenia lub jeśli 

nie używasz urządzenia, odłącz wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka. Te 

prewencyjne zasady bezpieczeństwa obniżają ryzyko przypadkowego uruchomienia 

urządzenia elektrycznego. 

d) Przechowuj urządzenie elektryczne poza zasięgiem dzieci i nie dopuść do tego, aby 

urządzenie to było używane przez osoby, które nie zostały zapoznane z jego obsługą 

lub z niniejszą instrukcją. Urządzenie elektryczne w rękach nieprzeszkolonych 

użytkowników jest niebezpieczne. 

e) Przeprowadzaj konserwację urządzenia elektrycznego. Sprawdź, czy nie doszło do 

odchylenia lub zablokowania ruchomych części, uszkodzenia poszczególnych 

komponentów lub innych wydarzeń mogących mieć wpływ na pracę urządzenia. Jeśli 

urządzenie jest uszkodzone, oddaj je przed użyciem do naprawy. Przyczyną wielu 

wypadków bywa zaniedbywanie konserwacji urządzeń elektrycznych. 

f) Zadbaj, by elementy tnące były ostre i czyste. Prawidłowe utrzymanie elementów 

tnących z ostrymi nożami sprawia, że rzadziej się one blokują i można je łatwiej obsługiwać. 

g) Urządzeń elektrycznych, wyposażenia, uchwytów narzędzi itp. należy używać 

zgodnie z niniejszymi zaleceniami i brać pod uwagę warunki miejsca pracy oraz 

charakter pracy, którą zamierzasz wykonywać. Wykorzystywanie urządzeń 

elektrycznych do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem może być niebezpieczne. 

5) Obsługa urządzenia elektrycznego i jego konserwacja 

a) Ładuj wyłącznie przy pomocy ładowarki określonej przez producenta.Ładowarka 

właściwa do tego typu modułu akumulatorowego może spowodować niebezpieczeństwo 

pożaru, jeśli zostanie wykorzystana z innym modułem akumulatorowym. 

b) Korzystaj z urządzeń elektrycznych wyłącznie z dosłownie zalecanymi modułami 

akumulatorowymi.Użycie jakiegokolwiek innego modułu akumulatorowego możne 

spowodować ryzyko obrażeń lub pożaru. 

c) Jeśli moduł akumulatorowy nie jest wykorzystywany, nie przechowuj go w pobliżu 

innych przedmiotów metalowych, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, 

gwoździe, śruby lub inne małe przedmioty metalowe, które mogą spowodować 

połączenie obu zacisków. Spięcie zacisków baterii może spowodować poparzenia lub 

pożar. 

d) W niesprzyjających warunkach z akumulatora może wyciec płyn; unikaj kontaktu. 

Jeśli dojdzie do kontaktu z płynem, opłucz skórę wodą. Jeśli płyn przedostanie się do 

oczu, zwróć się dodatkowo o pomoc do lekarza. Płyn z akumulatora może spowodować 

podrażnienia lub poparzenia. 

6) Naprawy 

a) Oddaj urządzenie elektryczne do naprawy do specjalisty i używaj tylko odpowiednich 

części zamiennych.W ten sposób zapewnisz bezpieczeństwo urządzenia elektrycznego. 
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Główne części dmuchawy 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

1. Moduł akumulatorowy 

2. Rękojeść 

3. Korpus dmuchawy 

4. Wyjście korpusu dmuchawy 

5. Rura dmuchawy 

6. Wyjście rury dmuchawy 

7. Przycisk zwiększania obrotów 

8. Przycisk start 

9. Przycisk zmniejszania obrotów 

10. Przycisk stop 

11. Kontrolka LED 
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MONTAŻ I UŻYTKOWANIE 
 

Montaż rury dmuchawy 

Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu, które mogłoby spowodować poważne obrażenia, przed 

montażem części zawsze wyjmij z dmuchawy moduł akumulatorowy. 

Rura dmuchawy może zostać zainstalowana na dmuchawę także bez użycia narzędzi. 

1. Przesuń rurę dmuchawy przez wyjście korpusu dmuchawy. 

2. Przekręć rurę w kierunku ruchu wskazówek zegara i wyrównaj ją z wyjściem. 

    
 

Instalacja i wyjmowanie modułu akumulatorowego 

1. Podczas wkładania wsuń akumulator do łoża akumulatora w dmuchawie, żebra w łożu wyrównaj z 

wgłębieniami w akumulatorze tak, żeby akumulator zatrzasnął się na swoim miejscu. Sprawdź, czy 

akumulator jest bezpiecznie umocowany na swoim miejscu. 

2. Podczas wyjmowania akumulatora wciśnij i przytrzymaj zapadkę w tylnej części modułu akumulatorowego 

i wysuń akumulator z dmuchawy. 

                 
 

 
WŁĄCZANIE/ZATRZYMYWANIE DMUCHAWY 
 
 
 

       
 

1. Podczas włączania dmuchawy najpierw wciśnij przycisk start a następnie przycisk zwiększania obrotów 

(7). Dmuchawa zacznie pracować na niskich obrotach. 

 

 

9. Zmniejszanie obrotów 

7. Zwiększanie obrotów 

10. Przycisk stop 

8. Przycisk start 

Kontrolka LED 
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2. Wciśnij ponownie przycisk zwiększania obrotów w celu ustawienia średnich obrotów, wysokich obrotów i 

trybu „Turbo” (100% mocy). Ustawienia obrotów sygnalizowane są przez kontrolkę LED nad przyciskami 

obrotów. 

3. Aby zmniejszyć obroty, wciśnij przycisk zmniejszania obrotów (9). Przy każdym wciśnięciu tego przycisku 

dmuchawa przełączy się na tryb „Turbo” na wysokie obroty, następnie na średnie i na niskie obroty. 

4. Jeśli chcesz zatrzymać dmuchawę, wciśnij przycisk stop (10). 

5. Dla zachowania żywotności akumulatora dmuchawa będzie pracować w trybie „Turbo” tylko przez 30 

sekund przed automatycznym przełączeniem się na „wysokie” obroty. 

 
STEROWANIE DMUCHAWĄ 

1. Aby zminimalizować rozrzut odpadów, dmuchaj wokół zewnętrznej krawędzi stosu odpadów. Nigdy nie 

dmuchaj prosto do środka stosu. 

2. W celu zredukowania hałasu, ogranicz ilość jednocześnie używanych urządzeń. 

3. Przed użyciem dmuchawy użyj do poluzowania zanieczyszczeń grabi i miotły. W zapylonych warunkach 

lekko zwilż powierzchnię, jeśli dostępna jest woda. 

4. Wykorzystując dmuchawę zamiast węża, oszczędzasz wodę w przypadku wykorzystania do trawników, 

ogrodów, 

a także takich powierzchni jak rynny, tarasy, kraty, werandy i ogrody. 

5. Uważaj na dzieci, zwierzęta domowe, otwarte okna lub świeżo umyte samochody i nie wydmuchuj 

zanieczyszczeń w ich kierunku. 

6. Po wykorzystaniu dmuchawy lub innego urządzenia ZRÓB PORZĄDEK! Odpowiednio zlikwiduj odpadki 

 

PRZECHOWYWANIE DMUCHAWY 

Przed odstawieniem do przechowywania dokładnie oczyść dmuchawę. Przechowuj urządzenie z suchym, 

dobrze wentylowanym miejscu, do którego nie mają dostępu dzieci. Nie przechowuj w pobliżu agresywnych 

substancji powodujących korozję, takich jak na przykład chemikalia ogrodowe czy sól drogowa. 

1. Przechowuj i ładuj akumulatory w chłodnym miejscu. Temperatury powyżej lub poniżej temperatury 

pokojowej skracają żywotność modułu akumulatorowego. 

2. Nigdy nie przechowuj akumulatorów w stanie rozładowanym. Odczekaj, aż moduł akumulatorowy się 

schłodzi a następnie natychmiast go naładuj. 

3. Wszystkie akumulatory stopniowo się rozładowują. Im wyższa temperatura, tym szybciej się rozładowują. 

Jeśli przechowujesz jednostkę przez długi czas i nie używasz jej, ładuj akumulatory raz na miesiąc lub 

dwa. 

Przedłuży to żywotność modułu akumulatorowego. 
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Ładowarka akumulatora 
 

 
 

OSTRZEŻENIE: Ładowarka ta może być używana z napięciem sieciowym 100–250 V i częstotliwością AC 50–60 Hz. 

Aby zredukować niebezpieczeństwo obrażeń, korzystaj z ładowarki do ładowania modułów akumulatorowych 

40 V Riwall PRO. Nigdy nie próbuj ładować zwykłych baterii. 

OSTRZEŻENIE: Jeśli ładowarka jest podłączona do gniazdka i nie świeci żadna kontrolka LED, wyjmij ją z 

gniazdka i oddaj do kontroli w najbliższym autoryzowanym ośrodku serwisowym. Nie próbuj używać 

ładowarki. 

 

Sygnalizacja kontrolki stanu. 

kontrolki LED sygnalizują stan pracy i stan naładowania akumulatora. 

– LED świeci nieprzerwanie na czerwono – ładowarka jest gotowa do lądowania, ale akumulator nie jest 

podłączony. 

– LED mruga na zielono. Akumulator się ładuje. 

– LED świeci nieprzerwanie na czerwono: Akumulator jest w pełni naładowany i może zostać wyjęty. 

– LED mruga na czerwono: awaria akumulatora lub przegrzanie. 

 

Ładowanie akumulatora. 

– Podłącz ładowarkę do gniazdka AC 100–250 V (normalne napięcie w gospodarstwach domowych). 

– Włóż akumulator do rowków ładowarki i przesuń ją tak, że akumulator zostanie umocowany na swoim 

miejscu. 

– Podczas ładowania akumulatora LED mruga na zielono. Kiedy akumulator jest w pełni naładowany, 

kontrolka LED będzie świecić stałym, zielonym światłem. 

– Wyjmij akumulator przez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku zapadki i wysunięcie z ładowarki. 

Akumulatory litowo-jonowe nie mają efektu pamięci – częściowe naładowanie nie spowoduje uszkodzenia 

akumulatora. 

 

 

Przechowywanie ładowarki i akumulatora. 

Do długotrwałego przechowywania zaleca się pełne naładowanie akumulatora i przechowywanie w suchym 

miejscu w temperaturze pomiędzy 10–25 °C. 

– Ładowarka powinna być przechowywana w takich samych warunkach jak akumulator. Zwróć uwagę, aby 

przez otwory wentylacyjne nie dostały się do środka przedmioty obce, takie jak na przykład opiłki metali. 

UWAGA: Używaj tylko ładowarki i akumulatora dostarczonych z tym urządzeniem. 

Akumulator 

Ładowarka 

LED 
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40V akumulatorski pihalnik z indukcijskim motorjem 

Model: RABL 40i 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvajalec: 

GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Češka 



Prevod izvirnih navodil 

TEHNIČNI PODATKI IZDELKA 

Model: RABL 40i 

Nazivna napetost 40V DC 

Maksimalna količina zraka 11m³/min 

Maksimalna hitrost zraka   54m/s 

Teža  

(brez akumulatorskega modula) 

2,5kg 

Raven zvočnega tlaka 
97 dB(A) K = 3,0 

Garantirana raven zvočne moči 
110 dB(A) 

Vibracije 

Merilna negotovost KPA = 1,5m/s2 

＜2,5m/s2 

Akumulatorski modul Litijev-ionski – RAB 240, RAB 440, RAB 640 

(ni del paketa) 

Polnilec akumulatorja RAC 240, RAC 540 (ni del paketa) 

Vrednost vibracij med uporabo električne naprave je lahko drugačna od navedene skupne 

vrednosti, odvisno od načina uporabe naprave. Upravljavec mora izvesti varnostne ukrepe, 

ki vključujejo oceno izpostavljenosti pri dejanskih pogojih uporabe. 

Ta navodila je potrebno prebrati skupaj z navodili za uporabo modula z akumulatorjem in 

polnilca. 
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SIMBOLI 

          
Varnostno opozorilo. 

         

Preberite in upoštevajte vse varnostne ukrepe iz teh 

navodil. 

         

Uporabite varnostna očala, varnostno čelado in zaščito 

pred hrupom. 

         

Ne izpostavljajte napravo dežju. 

        

Uporabite nedrseče varnostne čevlje. 

        

Odpihnjeni predmeti se lahko odbijejo in povzročijo resne 

poškodbe ali škode na sosednjih objektih. Uporabite 

zaščitna oblačila in visoke čevlje. 

       

Pazite na padajoče predmete. Preprečite pristopanje drugih 

oseb. 

    

Med uporabo se ne dotikajte ventilatorja. 

 Zavržene električne proizvode se ne sme odlagati skupaj z 

gospodinjskimi odpadki. Če je le možno, poskrbite za 

reciklažo. Informacije o možnostih reciklaže tega izdelka 

dobite na območnem uradu ali pri pooblaščenem 

prodajalcu. Akumulatorje ob izteku življenjske dobe zavržite 

na okolju prijazen način.  

 Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže omogoča 

reciklažo in ponovno uporabo. Ponovna uporaba 

recikliranih materialov preprečuje onesnaževanje okolja in 

zmanjšuje potrebo po surovinah. 
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Varnostna navodila 

Določen način uporabe 

Ta naprava je namenjena za opravila na domu. Napravo lahko uporabite za sledeče: Čiščenje 

trdih površin, kot so ceste in pločniki. Ohranjanje ceste, garaže in talnih površin brez listja, 

borovih iglic in drugih majhnih delčkov. 

Uporaba, ki ni v skladu s prvotnim namenom 

Ne uporabljajte za odpihovanje težjih artiklov, kot na primer kamenja, vej dreves ali žebljev. Ne 

uporabljajte za čiščenje pohištva. Ne usmerjajte cevi pihala proti očem. 

POMEMBNO 

PRED UPORABO PAZLJIVO PREBERITE. SHRANITE ZA BODOČO UPORABO. 

Ko uporabljate akumulatorska orodja, je treba vedno upoštevati osnovne varnostne 

ukrepe, da se zmanjša nevarnost požara, možnost iztekanja iz akumulatorja in poškodb oseb, 

vključno s sledečim. Med uporabo se ne dotikajte ventilatorja. Ročaji naj bodo vedno čisti in 

suhi. 

Pred uporabo 

a) pazljivo preberite navodila. Seznanite se z vsemi krmilnimi elementi in s pravilno uporabo 

naprave.  

b) Nikoli ne dovolite, da napravo uporabljajo otroci ali ljudje, ki niso seznanjeni s temi navodili. 

Minimalna starost upravljavca naprave lahko določajo lokalni predpisi.  

c) Zavedajte se, da je upravljavec ali uporabnik naprave odgovoren za nesreče ali tvegane 

poteze, ki lahko škodijo drugim osebam ali njihovemu premoženju.  

Priprava 

a) Opremite se z zaščitnimi očali in zaščito pred hrupom. To zaščito vedno uporabljajte pri delu 

z napravo.  

b) Pri delu z napravo vedno nosite dobro obutev in dolge hlače. Ne uporabljajte naprave bosi 

ali s sandali. Ne nosite oblačil, ki so preveč ohlapna oz. iz njih visijo vrvice ali drugi dodatki.  

c) Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita, ki bi se lahko ujeli v sesalno odprtino. Dolgi lasje naj 

bodo v varni razdalji od sesalne odprtine.  

d) Naprava naj bo v v priporočenem položaju, uporabljajte jo samo na trdi in ravni površini.  

e) Ne uporabljajte naprave na ploščicah ali makadamu, kjer bi lahko odpihnjen material 

povzročil poškodbe.  

f) Pred uporabo vedno naredite vizualen pregled, prepričajte se, da so sredstvo za rezanje, 

vijaki rezil in drugi pritrditveni elementi trdno pritrjeni, da enota ni poškodovana, ohišje in 

zaščita pa sta pravilno nameščena. Obrabljene ali poškodovane dele zamenjajte v setih, da 

je zagotovljeno ravnovesje. Zamenjajte poškodovane ali neberljive deklaracije.  

g) Nikoli ne uporabljajte naprave, če so v vaši bližini ljudje, predvsem otroci ali živali.  
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Obratovanje  

c) Ne dovolite, da bi roke, del telesa ali oblačil prišel noter v izhodno odprtino ali bližino gibljivih 

delov.  

b) Stojite v stabilnem položaju. Ne motite sami sebe med delom.  

c) Pri obratovanju naprave vedno stojite stran od izhodne odprtine.  

d) Če naprava začne oddajati nenavaden hrup ali vibracije, takoj jo izklopite. Odstranite 

akumulatorski modul in pred ponovnim zagonom naprave naredite sledeče: 

e) Preverite, ali je prišlo do poškodb.  

ii) Zamenjajte ali popravite vse poškodovane dele.  

iii) Preverite in zategnite vse dele.  

f) Ne dovolite, da se obdelani material kopiči na območju izhoda. Tako bi ustavili pravilno 

odstranjevanje materiala, kar lahko povzroči izmetavanje materiala čez vhodno odprtino.  

g) Pazite, da motor ni zamašen z obdelanim materialom ali drugimi umazanijami, saj lahko 

sicer pride do poškodbe motorja ali morebitnega požara.  

h) Ne prenašajte napravo, če je priključena k polnilcu.  

i) Izklopite napravo in odstranite akumulatorski modul iz naprave. Preverite, ali so se vsi 

premični deli ustavili  

- vedno, ko zapustite napravo,  

- pred čiščenjem,  

- preden preverjate, čistite ali upravljate napravo.  

j) Ne nagibajte napravo med delovanjem.  

 

Vzdrževanje in shranjevanje 

a) Če je naprava ustavljena zaradi servisa, kontrole, skladiščenja ali zamenjave opreme, 

izklopite napravo, odstranite akumulatorski modul in preverite, da so vsi premični deli 

ustavljeni. Pred izvedbo kontrole, popravila itd., morate počakati, da se naprava ohladi.  

b) Napravo hranite na suhem mestu, izven dosega otrok.  

c) Preden napravo shranite, pustite, da se ohladi.  

d) Iz varnostnih razlogov zamenjajte poškodovane in obrabljene dele. Uporabite samo izvirne 

rezervne dele in opremo. 
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Osnovna varnostna opozorila za električne naprave 

OPOZORILO Pazljivo preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Kršitev navodil 

in opozoril lahko povzroči požar, električni udar ali resne poškodbe. 

Shranite vsa navodila in opozorila za poznejšo uporabo. 

Izraz električno orodje v opozorilih v nadaljevanju se nanaša na električno orodje, ki se napaja 

iz električnega omrežja (napajalni kabel) ali akumulatorja (brez napajalnega kabla). 

1) Varnost delovišča 

a) Delovišče mora biti čisto in dobro osvetljeno. Nered in temni prostori lahko pripomorejo 

k poškodbam. 

b) Električno orodje ne uporabljajte v okolju, kjer je nevarnost eksplozije, npr. v 

prostorih, kjer so vnetljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, 

kar lahko povzroči vžig prahu ali plinov. 

c) Pri uporabi električnega orodja držite otroke in druge osebe v varni razdalji. 

Premajhna pozornost lahko povzroči, da izgubite nadzor nad napravo. 

2) Električna varnost 

a) Vtičnice električnega orodja morajo biti iste kot vtiči. Vtičnice nikakor ne prilagajajte. 

Ne uporabljajte električnih razdelilnikov poleg ozemljenega električnega orodja. 

Neprilagojene vtičnice in vtiči zmanjšajo nevarnost električnega udara. 

b) Preprečite kontakt vašega telesa z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, 

štedilniki in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, obstaja večja nevarnost električnega 

udarca. 

c) Ne izpostavljajte električnega orodja dežju ali vlažnemu okolju. Če v notranjost 

naprave pride voda, se poveča nevarnost poškodb zaradi električnega toka. 

d) Preprečite poškodbe napajalnega kabla. Napajalnega kabla nikoli ne uporabljajte za 

prenašanje naprave in ne vlecite za kabel, ko odklapljate napravo iz vtičnice. Pazite, 

da napajalni kabel ne poteka čez vroče ali mastne površine oz. da ga ne vlečete čez 

ostre robove. Izogibajte se stika kabla s premičnimi deli. Poškodovani in prepleteni 

kabli povečujejo nevarnost poškodbe zaradi električnega toka. 

e) Ko z električnim orodje upravljate na prostem, uporabite podaljšek, ki je namenjen 

zunanji uporabi. Uporaba kabla za zunanjo uporabo zmanjšuje nevarnost poškodbe zaradi 

električnega toka. 

f) Če morate električno orodje uporabiti v vlažnih prostorih, uporabite zaščitno stikalo 

(RCD). Uporaba zaščitnega stikala (RCD) zmanjšuje nevarnost poškodbe zaradi 

električnega udarca.  
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3) Varnost oseb 

a) Pri delu z električnim orodjem bodite nenehno pozorni, pazite, kaj delate in ga 

razumno upravljajte.  Ne uporabite električnega orodja, če ste utrujeni ali pod 

vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri delu z električnim orodjem 

lahko povzroči resne poškodbe. 

b) Uporabite sredstva za osebno zaščito. Vedno zaščitite svoje oči. Osebna zaščita, npr. 

protiprašna maska, nedrseči čevlji, varnostna čelada in zaščita pred hrupom, ki jo 

uporabljate v ustreznih pogojih , lahko zmanjša nevarnost poškodb. 

c) Preprečite nenamerni zagon. Preden priključite napravo v omrežje, namestite 

baterijo, ko prenašate napravo, ali jo nehate uporabljati, vedno preverite, ali je stikalo 

v položaju izklopa. Prenašanje električne naprave s prstom na stikalu ali s stikalom v 

položaju vklopa, povečuje nevarnost poškodb. 

d) Preden zaženete električno napravo, odstranite orodja ali ključe za prilagajanje. 

Orodje, ki je pritrjeno k vrtečemu delu električne naprave, lahko povzroči poškodbe. 

e) Ne presegajte svojih zmogljivosti. Vedno pazite na ravnotežje in pravilno telesno 

držo. Na ta način lažje upravljate napravo v nepričakovanih okoliščinah. 

f) Bodite ustrezno oblečeni. Ne nosite ohlapnih oblačil in nakita. Lasje, oblačilo in 

rokavice držite izven premičnih delov. Ohlapna oblačila, lasje ali nakit se lahko ujamejo v 

premičnih delih. 

g) Če je naprava opremljena za priključitev sesalnika za prah in sistema za zbiranje 

prahu, se prepričajte, da so sistemi povezani in pravilno uporabljeni. Uporaba naprave 

za zbiranje praha lahko zmanjša tveganje, ki je povezano s prahom. 

4) Uporaba in vzdrževanje električnega orodja 

a) Ne obremenjujte električnega orodja. Za izbrano delo vedno uporabite ustrezno 

električno orodje. Ustrezno električno orodje izvede nalogo bolje in varneje, če je 

uporabljeno na način, za katerega je predvideno.  

b) Če glavnega stikala ni možno vklopiti ali izklopiti , naprave ne uporabljajte. Vsaka 

električna naprava, kjer glavno stikalo ne deluje, je nevarna in mora biti popravljena. 

c) Pred nastavitvijo orodja, zamenjavo pribora ali delov oz. ko naprava ni v uporabi, 

izključite napajalni kabel iz vtičnice ali odstranite akumulator. Ti previdnostni ukrepi 

zmanjšajo možnost nenamernega zagona naprave. 

d) Električno napravo hranite izven dosega otrok in preprečite, da naprave uporabljajo 

osebe, ki niso seznanjene z njegovim delovanjem in navodili za uporabo. Električna 

naprava je lahko nevarna, če jo uporabljajo osebe brez znanja o njenem delovanju. 

e) Vzdržujte električno napravo. Preverite odmike ali blokiranje premičnih delov, 

poškodbe posameznih delov in druge dejavnike, ki lahko vplivajo na delovanje 

naprave. Če je naprava poškodovana, jo pred uporabo popravite. Veliko nesreč 

povzroči slabo vzdrževanje električne naprave. 
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f) Rezila morajo biti čista in ostra. Skrbno vzdrževana in ostra rezila se manj pogosto 

zataknejo in se lažje upravljajo. 

g) Električno napravo, dodatke, nosilce orodij itd, uporabite skladno s temi navodili, 

upoštevajte delovne pogoje in način dela, ki ga boste izvajali. Uporaba električne 

naprave za druge namene, kot je mišljena, je lahko nevarna.  

5) Uporaba in vzdrževanje akumulatorske naprave. 

a) Polnite akumulator le s polnilcem, ki ga določi proizvajalec. Polnilec, ki je namenjen 

polnjenju ene vrste akumulatorskega modula , lahko povzroči požar, če se uporablja z 

drugim akumulatorskim modulom. 

b) Uporabite električno napravo le s posebej določenimi akumulatorskimi 

moduli.Uporaba drugega akumulatorskega modula, kot je določeno, lahko povzroči požar 

ali poškodbe. 

c) Če akumulatorskega modula ne uporabljate, je ne odlagajte v bližini drugih kovinskih 

predmetov, kot so sponke, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali drugi majhni kovinski 

predmeti, ki lahko povzročijo povezavo med dvema poloma. Kratki stik med poloma 

lahko povzroči opekline ali požar. 

d) V neprimernih pogojih lahko iz akumulatorja izteče tekočina; preprečite kontakt. Če 

se po nesreči dotaknete tekočine, operite mesto z vodo. Če tekočina iz akumulatorja 

pride v oči, poiščite zdravnika. Tekočina, ki izteče iz akumulatorja lahko povzroči draženje 

kože ali opekline. 

6) Popravila 

a) Popravila vašega aparata naj opravi le pooblaščeni servis, uporabljajte samo 

originalne nadomestne dele. Na ta način boste zagotovili varno uporabo električne 

naprave. 
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Glavni deli pihala 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. Akumulatorski modul 

2. Ročaj 

3. Telo pihalne naprave 

4. Izhod telesa pihalne naprave 

5. Cev pihalne naprave 

6. Izhod cevi pihalne naprave 

7. Gumb za povečanje vrtljajev 

8. Gumb za vklop 

9. Gumb za zmanjšanje vrtljajev 

10. Gumb za izklop 

11.Indikator LED 
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MONTAŽA IN DELOVANJE 
 

Montaža cevi pihalne naprave 

Da bi preprečili nehoten zagon, ki lahko povzroči resne poškodbe, vedno odstranite akumulatorski 

modul, preden začnete sestavljati posamezne dele pihalne naprave. 

Cev pihalne naprave lahko namestite na pihalno napravo brez uporabe orodja. 

1. Premaknite cev pihalne naprave čez izhod telesa pihalne naprave.  

2. Obrnite cev v smeri urinega kazalca in jo popolnoma uskladite z izhodom. 

       
 

Namestitev in odstranitev akumulatorskega modula 

1. Pri vstavljanju akumulator namestite v prostor za akumulator pihalne naprave, rebra v baterijskem prostoru 

uskladite z utori akumulatorja , dokler se ne zaskoči. Preverite, da je akumulator pravilno nameščena. 

2. Za odstranitev akumulatorja stisnite in podržite zatič na zadnjem delu akumulatorja , potem odstranite 

akumulator iz pihalne naprave.  

                     
 
 
ZAGON/USTAVITEV PIHALNE NAPRAVE 
 
 
 

           
 
 

 

1. Pri zagonu pihalne naprave najprej stisnite gumb za vklop, potem pa še gumb za povečanje števila vrtljajev 

(7.). Pihalna naprava začne delovati z nizkimi vrtljaji.  

9. Zmanjšanje vrtljajev 

7. Povečanje vrtljajev 

10. Gumb za izklop 

8. Gumb za vklop 

Indikator LED 
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2. Ponovno pritisnite gumb za povečanje števila vrtljajev, da lahko nastavite srednje število vrtljajev vrtljajev, 

visoko število ali režim "Turbo" (100% moč). Nastavljanje vrtljajev sporoča LED lučka nad gumbi za 

nastavitev vrtljajev. 

3. Za znižanje števila vrtljajev pritisnite gumb za znižanje vrtljajev (9). Vsakič, ko pritisnete ta gumb, pihalna 

naprava spremeni število vrtljajev iz "Turbo" na visoko število vrtljajev, nato na srednjo število vrtljajev oz. 

na nizko število vrtljajev. 

4. Če želite ustaviti pihalno napravo, pritisnite gumb za izklop (10) 

5. Za daljšo življenjsko dobo akumulatorja je pihalna naprava vklopljena v režimu "Turbo" samo 30 sekund, 

potem se avtomatsko preklopi v režim "visokega" števila vrtljajev. 

 
UPRAVLJANJE PIHALNE NAPRAVE 

1. Da bi preprečili razmetavanje odpadkov, pihajte okoli zunanjih robov kupa odpadkov. Nikoli ne pihajte na 

sredino kupa. 

2. Da bi znižali hrup, znižajte število hkrati uporabljenih naprav. 

3. Pred uporabo pihalne naprave za odstranitev umazanije uporabite grabljein metlo. Prašne površine 

navlažite z vodo, če je le-ta na razpolago. 

4. Zaradi uporabe električnih pihalnih naprav namesto cevi prihranite vodo, predvsem pri delu na vrtu 

ter na površinah, kot so žlebovi, terase, rešetke, verande in vrti. 

5. Pazite na otroke, domače živali, odprta okna ali pred kratkim oprana vozila in umazanijo odpihajte 

previdno. 

6. Po uporabi pihalne ali druge naprave ZA SABO POČISTITE! Odstranite odpadke 

 

 
SHRANJEVANJE PIHALNE NAPRAVE 

Pred skladiščenjem pihalno napravo temeljito očistite. Pihalno napravo shranjujte na suhem, zračnem mestu, 

izven dosega otrok. Ne shranjujte v bližini agresivnih korozivnih snovi, kot so vrtne kemikalije in soli za 

posipanje cest. 

1. Akumulatorje shranjujte in polnite v hladnih prostorih. Temperature večje ali nižje od normalne sobne 

temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo akumulatorskega modula. 

2. Nikoli ne shranjujte akumulatorjev, ki so prazni. Počakajte, da se akumulator ohladi, in ga potem napolnite. 

3. Vsi akumulatorji se sčasoma spraznijo. Pri večjih temperaturah se akumulatorji praznijo hitreje. Če 

napravo dalj časa ne uporabite , polnite akumulator vsaj enkrat na en ali dva meseca. 

Tako lahko podaljšate življenjsko dobo akumulatorskega modula. 
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Polnilec akumulatorja 
 

 
 

OPOZORILO: Polnilec lahko uporabite le pri napajalni napetosti 100-250 V in frekvenci AC 50-60 Hz. 

Da bi preprečili nevarnosti poškodb, uporabite polnilec za polnjenje 40 V akumulatorskih modulov Riwall 

PRO. Nikoli ne polnite baterij, ki niso polnilne. 

OPOZORILO: Če je polnilec v vtičnici, vendar ne sveti nobena LED lučka, odstranite polnilec iz vtičnice in ga 

preverite v najbližjem pooblaščenem servisu. Polnilca ne uporabljajte. 

 

Kontrolne lučke. 

- LED lučke prikazujejo stanje in napolnjenost akumulatorja. 

- LED sveti rdeče - polnilec je pripravljen za polnjenje, ampak akumulator ni priklopljen 

- LED utripa zeleno. Akumulator se polni. 

- LED sveti zeleno: Akumulator je poln in ga lahko odstranite. 

- LED utripa rdeče: okvara ali pregretje akumulatorja. 

 

Polnjenje akumulatorja. 

- Polnilec namestite v AC vtičnico 100-250 V (normalna napetost v gospodinjstvih). 

- Akumulator namestite v utore polnilca in jo potisnite, dokler ni v pravilnem položaju. 

- Pri polnjenju akumulatorja LED lučka polnilca utripa zeleno. Ko je akumulator poln, LED lučka sveti zeleno 

- Odstranite akumulator tako, da pritisnete in držite zatiče ter izvlečete akumulator iz polnilca. 

Litij-ionski akumulatorji nimajo spominskega učinka - delno polnjenje ne bo poškodovalo akumulatorja 

 

 

Shranjevanje in polnjenje akumulatorja. 

V primeru dolgotrajnega skladiščenja priporočamo, da se akumulator popolnoma napolni in skladišči v suhem 

prostoru pri temperaturi med 10-25 ° C. 

- Polnilec naj bo shranjen v istih pogojih kot akumulator. Pazite, da v polnilec čez utore ne pridejo tuji 

predmeti, kot na primer kovinski ostružki. 

OPOZORILO: Uporabite samo polnilec in akumulator, ki sta dobavljena skupaj z napravo. 

Akumulator 

Polnilec 

LED 



Fordítása az eredeti használati utasítást 

 
 

 

40V akkumulátoros lombfúvó indukciós motorral 

Modell: RABL 40i 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyártó: 

GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Cseh Köztársaság 
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MŰSZAKI ADATOK 

Modell RABL 40i 

Névleges feszültség 40 V DC 

Maximális levegő térfogat 11 m³/perc 

Maximális légsebesség 54 m/s 

Tömeg  

(az akkumulátoros modul nélkül) 

2,5 kg 

Akusztikai nyomásszint 
97 dB(A) K = 3,0 

Garantált akusztikai teljesítményszint 
110 dB(A) 

Rezgés 

KPA mérési bizonytalanság = 1,5 m/s2 

＜2,5 m/s2 

Akkumulátormodul Lítium-ionos – RAB 240, RAB 440, RAB 640 

(nem tartozék) 

Akkumulátortöltő RAC 240, RAC 540 (nem tartozék) 

A rezgési érték az elektromos szerszám használata közben a használat módjának 

függvényében különbözhet a megadott teljes értéktől. A termék használójának meg kell 

tennie a konkrét használat során felmerülő kitettségnek megfelelő óvintézkedéseket. 

Ezeket az utasításokat az akkumulátormodul és a töltő használati útmutatójával együtt kell 

olvasni. 
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JELZÉSEK 

          
Biztonsági figyelmeztetés. 

         

Olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban leírt 

valamennyi biztonsági utasítást. 

         

Védőszemüveg/szemellenző, biztonsági sisak és fülvédő. 

         

A gépet ne tegye ki esőnek. 

         

Használjon csúszásmentes biztonsági lábbelit. 

        

A kicsapódó tárgyak felpattanhatnak, és súlyos sérülést 

okozhatnak, vagy kárt tehetnek a közeli tárgyakban. 

Használjon védőruhát és magasszárú cipőt. 

       

Ügyeljen a lehulló tárgyakra. Akadályozza meg, hogy bárki 

a közelébe menjen. 

    

Munka közben ne érintse meg a ventilátoregységet 

 A használt elektromos termékeket tilos a háztartási 

hulladékkal együtt kidobni. Ha lehetséges, gondoskodjon 

újrahasznosításukról. A termék újrahasznosításáról 

tájékozódjon a helyi önkormányzatnál vagy a szaküzletben. 

Amikor élettartama végén az akkumulátort kidobja, 

ügyeljen a környezetvédelemre. 

    A használt termékek és csomagolások elkülönített gyűjtése 

lehetővé teszi az anyagok újrahasznosítását és ismételt 

felhasználását. Az újrahasznosított anyagok ismételt 

felhasználása megakadályozza a környezetszennyezést, 

és csökkenti a nyersanyagigényt. 
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Biztonsági utasítások 

Rendeltetésszerű használat 

A készülék arra szolgál, hogy hobbikészülékként használják a kertben. Ezt a szerszámot az 

alábbi célokra használhatja: Szilárd felületek, pl. utak vagy járdák tisztítása. Tartsa tisztán az 

utakat, a garázst és a földet a levelektől, fenyőtűtől és egyéb apró törmelékektől. 

A rendeltetésszerű használatnak ellentmondó használat 

Ne használja a készüléket nehéz tárgyak, pl. szögek, kövek, faágak elfújására. Ne használja a 

készüléket bútortisztításra. Ne irányítsa a fúvóberendezés csövét a szembe. 

FONTOS. 

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL. TEGYE EL KÉSŐBBI HASZNÁLAT 

CÉLJÁBÓL. 

Akkumulátoros szerszám használata esetén midig be kell tartani az alapvető biztonsági 

szabályokat, hogy megelőzzük a tüzet, az akkumulátorfolyadék szökését és a személyi sérülést. Munka 

közben ne érintse meg a ventilátoregységet. A fogantyút tartsa szárazon és tisztán. 

Oktatás 

a) Gondosan olvassa el az utasításokat. Ismerkedjen meg a kezelőegységekkel és a készülék 

helyes használatával.  

b) Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy olyan személyek használják a készüléket, akik 

nem ismerkedtek meg ezzel az útmutatóval. A kezelő minimális életkorát a helyi előírások 

határozzák meg.  

c) Ne feledje, hogy a kezelő vagy a felhasználó a felelős a más személyeket érő balesetekért, 

vagy tulajdonukban okozott károkért.  

Előkészítés 

a) Gondoskodjon fülvédőről és védőszemüvegről. Ezeket mindig használja, ha a készülékkel 

dolgozik.  

b) A készülékkel végzett munka közben mindig stabil cipőt és hosszú nadrágot viseljen. Ne 

használja a készüléket mezítláb vagy nyitott szandálban. Ne viseljen túl laza öltözéket, vagy 

olyat, amelyikről zsinórok vagy más kiegészítők lógnak.  

c) Ne viseljen laza ruhát vagy ékszert, mert az becsípődhet a szívónyílásba. Hosszú haját 

biztonságos távolságban tartsa a szívónyílástól.  

d) A készüléket a javasolt testtartásban, és csak stabil, sima felületen használja.  

e) Ne használja a készüléket kövezett vagy kavicsos felületen, ahol felpattanó anyagok 

sérülést okozhatnak.  

f) Használat előtt mindig nézze át, hogy a vágóeszközök, a vágóeszközök csavarjai és egyéb 

összekötő elemei biztonságosan rögzítve vannak-e, a gép teste nem sérült-e meg, és 

minden fedél és védelem a helyén van-e. Az elhasznált vagy sérült részeket készletenként 

cserélje ki, hogy ne sérüljön az egyensúly. Cserélje ki a sérült vagy olvashatatlan címkéket.  
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g) Soha ne használja ezt a készüléket, ha emberek, különösen gyermekek, vagy állatok 

vannak a közelben.  

Működtetés  

a) Mielőtt bekapcsolja a gépet, győződjön meg róla, hogy a töltőkamra üres.  

b) Tartsa arcát és testét a töltőnyílástól távol.  

c) Vigyázzon, nehogy a keze vagy más testrésze a töltőnyílásba, kivezető nyílásba vagy a 

mozgó alkatrészek közelébe kerüljön.  

d) Mindig őrizze meg az egyensúlyát, és stabil helyzetben álljon. Ne akadályozza magát. 

Amikor anyagot tesz a készülékbe, soha ne álljon magasabban, mint a gép alapzata.  

e) A készülék kezelésekor mindig kellő távolságban álljon a kivezető nyílástól.  

f) Legyen nagyon óvatos, amikor anyagot tesz a készülékbe, nehogy fém, kő, palack vagy 

konzervdoboz darabjai kerüljenek a gépbe.  

g) Ha a készülék szokatlan zajt ad ki, vagy rázkódik, azonnal kapcsolja ki, és várja meg, míg 

megáll. Távolítsa el az akkumulátormodult a készülékből, és mielőtt újra bekapcsolná és 

használná a készüléket, végezze el az alábbi lépéseket: 

i) Ellenőrizze, hogy nem történt-e sérülés.  

ii) Cseréljen ki vagy javítson meg minden sérült alkatrészt.  

iii) Ellenőrizze és húzza meg a szabad alkatrészeket.  

h) Ne engedje, hogy a feldolgozott anyag felgyűljön a kimenet környékén. Ezzel akadályozza 

az anyag megfelelő elvezetését, ami oda vezethet, hogy a gép kidobálja az anyagot a 

bemeneti nyíláson keresztül.  

i) Ha a készülék eldugul, kapcsolja ki a készüléket, és a törmelék kitisztítása előtt vegye ki az 

akkumulátormodult a készülékből.  

j) Gondoskodjon róla, hogy a motort ne lepje el a feldolgozott anyag vagy egyéb felgyülemlett 

szennyeződés, nehogy a motor meghibásodjon, vagy tűz üssön ki.  

k) Ne helyezze át a készüléket, ha a tápforrás csatlakoztatva van.  

l) Állítsa meg a készüléket, és vegye ki belőle az akkumulátormodult. Győződjön meg róla, 

hogy minden mozgó alkatrész teljesen megállt  

- amikor elhagyja a gépet,  

- a csúszda tisztítása és felszabadítása előtt,  

- ellenőrzés, tisztítás, vagy a készüléken végzett bármiféle munka előtt.  

m) Ne döntse meg a gépet működés közben.  

Karbantartás és tárolás 

a) Ha a készüléket javítás, ellenőrzés, tárolás miatt, vagy tartozékcsere céljából megállítja, 

kapcsolja ki a készüléket, vegye ki az akkumulátormodult a készülékből, és győződjön meg 

róla, hogy minden mozgó alkatrész teljesen megállt. Mielőtt bármiféle ellenőrzést vagy 

beállítást végez, várja meg, míg a készülék kihűl.  

b) A gépet száraz helyen, gyermekektől távol tárolja.  

c) Mielőtt elteszi a gépet, mindig várja meg, míg kihűl.  

d) Biztonsági okokból cserélje ki az elhasználódott vagy meghibásodott alkatrészeket. Csak 

eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. 
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Az elektromos szerszámokra vonatkozó alapvető biztonsági 

utasítások 

FIGYELEM Olvassa el az összes biztonsági előírást és minden mellékelt utasítást. 

Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyásának áramütés, tűz vagy súlyos sérülés lehet a 

következménye. 

Minden figyelmeztetést és utasítást őrizzen meg a későbbiekre. 

Az elektromos szerszám megnevezés az alábbi figyelmeztetésekben az Ön hálózaton 

keresztül (kábellel) vagy akkumulátorról táplált (tápkábel nélküli) elektromos szerszámára 

vonatkozik. 

1) A munkaterület biztonsága 

a) A munkahely legyen tiszta, jól megvilágított.A rendetlenség és a sötét terek 

balesetveszélyesek. 

b) Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például 

olyan helyen, ahol gyúlékony folyadékok, gázok és por található. Az elektromos 

szerszámban szikra keletkezik, amitől ez a por vagy a gőzök meggyulladhatnak. 

c) Az elektromos szerszám használata közben tartsa biztonságos távolságban a 

gyermekeket és más személyeket. Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a kontrollt a 

készülék felett. 

2) Elektromos biztonság 

a) Az elektromos szerszámok csatlakozódugójának megfelelőnek kell lennie a 

konnektorhoz. Semmilyen módon ne módosítsa a csatlakozódugót. Földelt 

elektromos szerszámokhoz ne használjon elosztót. A nem módosított csatlakozók és a 

megfelelő konnektorok csökkentik az áramütés veszélyét. 

b) Kerülje a testi érintkezést földelt felületekkel, mint pl. csövek, radiátorok, 

villanytűzhely, hűtő. Itt fokozottan fennáll az áramütés veszélye, ha a teste földelve van. 

c) Az elektromos szerszámot ne tegye ki esőnek vagy nedves környezetnek. Ha víz kerül 

az elektromos szerszámba, megnő az áramütés veszélye. 

d) Akadályozza meg a tápkábel megsérülését. Soha ne használja a tápkábelt a szerszám 

áthelyezéséhez, és ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. 

Ügyeljen rá, hogy a tápkábel ne húzódjon forró vagy zsíros felületeken és éles 

peremeken keresztül, és akadályozza meg, hogy mozgó alkatrészekkel érintkezzen. A 

sérült vagy összegabalyodott tápkábel növeli az áramütés kockázatát. 

e) Ha az elektromos szerszámot a szabadban használja, kültéri használatra való 

hosszabbító kábelt vegyen igénybe. A kültéri használatra való hosszabbító kábel 

használata csökkenti az áramütés veszélyét. 
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f) Ha az elektromos szerszámot nedves környezetben kell használnia, az áramkörben 

használjon áramvédőt (RCD). Az áramvédő (RCD) használata csökkenti az áramütés 

veszélyét.  

3) Személyi biztonság 

a) Ha az elektromos szerszámmal dolgozik, figyeljen oda, mit csinál, és használja a 

józan eszét. Ne használja az elektromos szerszámot, ha fáradt vagy ha drog, alkohol 

vagy gyógyszer hatása alatt van. Az elektromos szerszámmal végzett munka közben egy 

pillanatnyi figyelmetlenség is komoly is sérüléshez vezethet. 

b) Használjon személyi védőeszközöket. Mindig viseljen védőszemüveget. A 

megfelelően használt védőeszközök, mint a porvédő maszk, a csúszásmentes lábbeli, a 

védősisak vagy a fülvédő csökkentik a sérülés veszélyét. 

c) Akadályozza meg, hogy a szerszám véletlenül beinduljon. A tápforráshoz vagy az 

akkumulátorhoz való csatlakoztatás, elrakás vagy áthelyezés előtt bizonyosodjon 

meg róla, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van. Az elektromos szerszám 

áthelyezése úgy, hogy az ujja a kapcsolón van, vagy a szerszám be van kapcsolva, 

balesetveszélyes. 

d) Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a beállításhoz használt 

kulcsokat és készítményeket. A kulcsok, vagy az elektromos szerszám forgó részeihez 

erősített eszközök sérülést okozhatnak. 

e) Ne értékelje túl a képességeit. Mindig álljon stabilan és biztonságosan. Így váratlan 

helyzetekben jobban tudja kezelni az elektromos szerszámot. 

f) Viseljen megfelelő öltözéket. Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját és 

kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözéket, ékszert vagy hosszú 

hajat a mozgó alkatrészek becsíphetik. 

g) Ha a készülék elszívó és porgyűjtő szerkezettel van ellátva, ellenőrizze, hogy azok 

csatlakoztatva vannak-e, és megfelelően használhatók. A porgyűjtő használata 

csökkentheti a porral kapcsolatos kockázatokat. 

4) Az elektromos szerszám használata és karbantartása 

a) Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Az adott munkához megfelelő elektromos 

szerszámot használja. A megfelelő elektromos szerszám jobban és biztonságosabban 

működik azon a tevékenységi körön belül, amelyre való. 

b) Ha az elektromos szerszám főkapcsolóját nem lehet be- és kikapcsolni, ne használja 

a szerszámot. Minden elektromos szerszám, amelynek a főkapcsolója működésképtelen, 

veszélyes, és meg kell javítani. 

c) A szerszám beállítása vagy egy tartozék cseréje előtt, illetve ha a szerszámot nem 

használja, húzza ki a tápkábel csatlakozóját az aljzatból, vagy vegye ki a szerszámból 

az akkumulátort. Ez a megelőző biztonsági intézkedés csökkenti az elektromos szerszám 

véletlen bekapcsolásának kockázatát. 
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d) Az elektromos szerszámot gyermekektől távol tárolja, és akadályozza meg, hogy 

olyan személyek használják, akik nem ismerik a kezelését vagy ezt az útmutatót. Az 

elektromos szerszám gyakorlatlan személy kezében veszélyes. 

e) Tartsa karban az elektromos szerszámot. Ellenőrizze, nem hajlanak-e el, vagy nem 

akadoznak-e a mozgó alkatrészek, nincs-e olyan sérülés az egyes alkatrészeken vagy 

környezetükben, ami befolyásolhatja a szerszám működését. Ha a szerszám sérült, 

használatba vétel előtt javíttassa meg. Sok baleset származik az elektromos szerszámok 

karbantartásának elmulasztásából. 

f) A vágóeszközöket tartsa élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles pengéjű 

vágószerszám kevésbé akadozik, és könnyebben kezelhető. 

g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámtartókat stb. az utasításoknak 

megfelelően használja, és vegye figyelembe a munkakörnyezetet és a végzendő 

munkát. Az elektromos szerszám nem rendeletésszerű használata veszélyes lehet. 

5) Az akkumulátoros szerszám használata és karbantartása 

a) Csak a gyártó által meghatározott töltővel töltse.Az a töltő, amely egy bizonyos típusú 

akkumulátormodulhoz jó, tüzet okozhat, ha más akkumulátormodulhoz használják. 

b) Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten meghatározott akkumulátormodullal 

használja.Más akkumulátormodul használata sérülés- vagy tűzveszélyt okozhat. 

c) Ha az akkumulátormodult nem használja, ne tegye más fémtárgyak, mint pl. 

iratkapcsok, pénzérmék, kulcsok, szögek, csavarok vagy más apró fémtárgyak 

közelébe, mert ezek összekapcsolhatják az akkumulátor érintkezőit. Az akkumulátor 

érintkezőinek rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat. 

d) Kedvezőtlen körülmények között az akkumulátorból kifröccsenhet a folyadék; 

vigyázzon, nehogy hozzáérjen. Ha véletlenül a bőréhez érne, mossa le vízzel. Ha a 

folyadék a szemébe kerül, emellett forduljon orvoshoz is. Az akkumulátorból kiszökő 

folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat. 

6) Javítások 

a) Az elektromos szerszám javítását bízza szakemberre, és csak azonos 

pótalkatrészeket használjon. Így biztosítható az elektromos szerszám biztonsága. 
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A fúvókészülék fő alkatrészei 
 

 
 
 
 

 
 
 

1. Akkumulátormodul 

2. Hajtókar 

3. A fúvókészülék teste 

4. A fúvókészülék kimenete 

5. A fúvókészülék csöve 

6. A fúvókészülék csövének kimenete 

7. A fordulatszám növelésének gombja 

8. Indítógomb 

9. A fordulatszám csökkentésének gombja 

10. „Stop” gomb 

11. LED-es kontroll-lámpa 
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ÖSSZESZERELÉS ÉS MŰKÖDÉS 
 

A fúvókészülék csövének felszerelése 

A véletlen bekapcsolás súlyos sérülést okozhat, ennek elkerülése érdekében az alkatrészek 

felszerelése előtt mindig vegye ki a fúvókészülékből az akkumulátormodult. 

A fúvókészülék csöve szerszámok használata nélkül felszerelhető. 

1. Csúsztassa át a fúvókészülék csövét a fúvókészülék kimenetén  

2. Fordítsa el a csövet az óramutató járásának irányába, és teljesen igazítsa hozzá a kimenethez 

    
 

Az akkumulátormodul behelyezése és kivétele 

1. Behelyezéskor csúsztassa be az akkumulátort a fúvókészülékben levő akkumulátor-bölcsőbe, a bölcső 

bordáit igazítsa hozzá az akkumulátor vájataihoz, hogy a helyére kattanjon. Ellenőrizze, hogy az 

akkumulátor biztonságosan rögzítve van-e 

2. Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg és tartsa lenyomva az akkumulátormodul hátsó részén levő 

reteszt, és húzza ki az akkumulátort a fúvókészülékből  

              
 

 
A FÚVÓKÉSZÜLÉK BEINDÍTÁSA/LEÁLLÍTÁSA 
 
 
 

        
 
1. A fúvókészülék beindításakor először nyomja meg az indítógombot, majd a fordulatszám-növelő gombot 

(7). A fúvókészülék alacsony fordulatszámon működni kezd. 

 

 

9. A fordulatszám csökkentése 

7. A fordulatszám növelése 

10. „Stop” gomb 8. Indítógomb 

LED-es kontroll-lámpa 



Fordítása az eredeti használati utasítást 

 
 

2. Nyomja meg újra a fordulatszám-növelő gombot a közepes fordulatszám, a magas fordulatszám vagy a 

„Turbó” üzemmód (100%-os teljesítmény) beállításához. A fordulatszám beállítását a 

fordulatszám-gombok feletti LED-es kontroll-lámpa világítása jelzi. 

3. A fordulatszám csökkentéséhez nyomja meg a sebesség-csökkentő gombot (9). A fúvókészülék a gomb 

minden megnyomására „Turbó” üzemmódból magas fordulatszámra, majd közepes, végül alacsony 

fordulatszámra kapcsol. 

4. Ha le akarja állítani a fúvókészüléket, nyomja meg a „stop” gombot (10). 

5. Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében a fúvókészülék „Turbó” üzemmódban mindössze 

30 másodpercig működik, azután automatikusan átkapcsol magas fordulatszámra. 

 
A FÚVÓKÉSZÜLÉK KEZELÉSE 

1. A hulladék szétfújásának elkerülése érdekében a hulladékrakás külső széle mentén fújjon. Soha ne fújjon 

a rakás közepébe. 

2. A zaj csökkentése érdekében korlátozza az egyidejűleg használt készülékek számát. 

3. A fúvókészülék használata előtt gereblyével és seprűvel lazítsa fel a szennyeződéseket. Poros 

környezetben kissé nedvesítse meg a felületet, ha rendelkezésre áll víz. 

4. Ha tömlő helyett elektromos fúvókészüléket használ, vizet takaríthat meg számos kertészeti 

alkalmazásnál, 

olyan felületeket is beleértve, mint az ereszcsatornák, teraszok, rácsok, verandák és kertek. 

5. Ügyeljen a gyerekekre, a háziállatokra, a nyitott ablakokra és a frissen mosott autókra, és biztonságosan 

fúvassa el a szennyeződéseket. 

6. A fúvókészülék vagy más berendezés használata után TAKARÍTSON! Megfelelően semmisítse meg a 

hulladékot. 

 

 

A FÚVÓKÉSZÜLÉK TÁROLÁSA 

Tárolás előtt alaposan tisztítsa meg a fúvókészüléket. A fúvókészüléket száraz, jól szellőző, gyermekek 

elzárt helyen tárolja. Ne tartsa agresszív maró hatású anyagok, például kerti vegyszerek vagy útszóró só 

közelében. 

1. Az akkumulátorait hűvös helyen tárolja és töltse. A helyiség normál hőmérsékleténél magasabb vagy 

alacsonyabb hőmérsékletek csökkentik az akkumulátormodul élettartamát. 

2. Soha ne tárolja az akkumulátort lemerült állapotban. Várja meg, amíg az akkumulátormodul teljesen kihűl, 

és töltse fel. 

3. Idővel minden akkumulátor lemerül. Minél magasabb a hőmérséklet, annál gyorsabban merülnek le. Ha az 

egységet hosszabb ideig nem használja, havonta vagy kéthavonta töltse fel az akkumulátort. 

Ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátormodul élettartamát. 
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Akkumulátortöltő 
 

 
 

FIGYELMEZTETÉS: Ez a töltő 100-250 V tápfeszültséggel és AC 50-60 Hz frekvencián használható. 

Sérülés elkerülése érdekében a töltőt Riwall PRO 40 V-os akkumulátormodulok töltésére használja. Soha ne 

kísérelje meg nem tölthető akkumulátorok töltését. 

FIGYELMEZTETÉS: Ha a töltő csatlakoztatva van az aljzatba, és egyik LED-es kontroll-lámpa sem világít, 

húzza ki, és ellenőriztesse a legközelebbi szakszervizben. Ne kísérelje meg a töltő használatát. 

 

Az állapotjelző kontroll-lámpák. 

A LED-es kontroll-lámpák az üzemi állapotot és az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzik. 

- A LED folyamatosan pirosan világít - a töltő kész a töltésre, de nincs csatlakoztatva az akkumulátor. 

- A LED zölden villog. Az akkumulátor töltődik. 

- A LED folyamatosan zölden világít: Az akkumulátor teljesen feltöltött, ki lehet venni. 

- A LED pirosan villog: az akkumulátor meghibásodott vagy túlmelegedett. 

 

Az akkumulátor töltése. 

- Csatlakoztassa a töltőt 100-250 V AC aljzatba (normál háztartási feszültség). 

- Tegye az akkumulátort a töltő vájataiba, és csúsztassa be, amíg nem lesz rögzítve a helyén. 

- Az akkumulátor töltése közben a LED zölden villog. Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, a LED-es 

kontroll-lámpa folyamatosan zölden világít. 

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a retesz gombját, és húzza ki az akkumulátort a töltőből. 

A lítium-ionos akkumulátoroknál nincs memória effektus - a részleges feltöltés nem károsítja az akkumulátort. 

 

 

A töltő és az akkumulátor tárolása. 

Hosszú távú tároláshoz javasoljuk, hogy teljesen töltse fel az akkumulátort, és száraz helyen, 10-25°C 

hőmérsékleten tárolja. 

- A töltőt az akkumulátorral azonos körülmények között tárolja. Ügyeljen rá, hogy a töltő szellőzőnyílásán 

keresztül ne kerülhessenek a belsejébe idegen tárgyak, pl. fémforgácsok. 

FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag az ehhez a szerszámhoz kapott töltőt és akkumulátort használja. 

Akkumulátor 

Töltő 

LED 



Servisní prohlídka se provádí pouze v autorizovaném servisním středisku a je prováděna na náklady zákazníka.

Datum
servisní

prohlídky

Datum příští
servisní

prohlídky
Provedené práce 

  

  

   

   

   

Datum přijetí Datum
opravy 

Razítko servisu Popis závady a provedené práce 

Seznam autorizovaných servisních středisek najdete na www.garland.cz.

Záznamy o servisních prohlídkách

Razítko servisu

Záznamy o záručních opravách



Záruční list
Prodávající potvrzuje, že zboží bude způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti po dobu 24 měsíců od jeho 
převzetí kupujícím. Na zboží  zn. Cub Cadet je poskytována prodloužená záruka 3 roky dle podmínek výrobce (MTD Product) a na zboží zn. 
GTM Professional a Riwall PRO  4 roky ode dne převzetí zboží kupujícím.  Závazek prodávajícího z prodloužené záruky je dán pouze v 
případě, že kupující předloží zboží každý rok k pravidelné servisní prohlídce u autorizovaného servisu. Náklady spojené se servisní 
prohlídkou hradí kupující. Na prodlouženou záruku, která je poskytována nad rámec základní  záruční lhůty, se nevztahuje 30ti denní lhůta 
pro vyřízení reklamace. Na motory Briggs Stratton, Honda, Kawasaki a Kohler platí záruční doba dle záručních podmínek Briggs Stratton, 
Honda, Kawasaki a Kohler. Běh záruční lhůty počíná běžet dnem převzetí zboží  vyznačeném na tomto záručním listu. 
Rozsah záruky: 
Ze záruky jsou vyjmuty veškeré díly a součásti, podléhající při užívání přirozenému opotřebení nebo u nichž v důsledku obvyklého užívání 
dochází ke změně nebo zániku požadovaných vlastností. Tím se rozumí veškeré pohybující se části stroje, jako např. nože, soukolí 
převodovek, klínové řemeny, kladky, ložiska, pojezdová kola, startovací mechanismy, spouštěcí spojky sečení, ovládací lanka, rotory, 
strunové hlavy, jejich součásti, řetězy motorových pil,  elektromotory,  uhlíky elektromotorů, akumulátory, palivové či vzduchové �ltry, 
brzdová obložení.
Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží a dále na vady způsobené jeho nesprávným a neodborným 
užíváním a zacházením. Za nesprávné užívání a zacházení (zejm. montáž, uvedení do provozu, vlastní použití, uskladnění, přeprava, údržba) 
se považuje případ, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze, obecně závazné předpisy pro práci se zbožím a obecně známá a uznávaná 
pravidla pro zacházení s obdobnými předměty při respektování zásad běžné péče a obvyklé opatrnosti a dále použití   paliva, oleje a dalších  
obdobných  substancí, které výrobce či prodávající nedoporučili. 
Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého došlo k pokusu o neodbornou opravu nad rámec doporučované údržby nebo provedení takové 
opravy, případy kdy došlo k použití nepůvodního náhradního dílu, nebo byla provedena změna na výrobku bez souhlasu prodávajícího a 
při vadách způsobených nedostatečným zajištěním zboží při přepravě a  uskladnění zboží. 
Záruka se nevztahuje na vady zboží, jednotlivých dílů nebo součástí, které byly způsobeny vnější událostí   -  například vnějším vlivem 
mechanickým, chemickým, elektrickým nebo jiným, vady vzniklé poškozením při přepravě a dopravě výrobku, vady vzniklé v důsledku vyšší 
moci, havárie a zavinění třetí osoby.
Jednotlivá práva, která může kupující uplatnit v případě, kdy se jedná o záruční vadu, jsou upravena v ust. § 2169 a násl. zák.č. 89/2012. 
Způsob uplatnění práv ze záruky: 
O tom, zda se jedná o záruku, je oprávněno rozhodnout pouze servisní středisko, které má s GARLAND distributor, s.r.o. uzavřenou servisní 
smlouvu. Při zjištění závady je kupující povinen ihned zboží uvést mimo provoz a vhodným způsobem zabezpečit proti dalšímu poškození.  
Bez odkladu  kontaktovat prodejce, u kterého stroj zakoupil, a domluvit se s ním na dalším postupu vyřízení reklamace.
Při uplatňování práv ze záruky  kupující předloží prodejní doklad, který  obsahuje údaje jako záruční list (alespoň značku, model a seriové 
číslo stroje), nebo tento záruční list opatřený datem prodeje a razítkem prodejce. Kupující vždy ověří, zda souhlasí označení a číslo zboží s 
údaji na záručním listě. U zboží zakoupeného v obchodních řetězcích doporučujeme nechat si vyplnit a potvrdit záruční list na oddělení 
informací příslušného marketu.
Zboží předá kupující do opravy pouze kompletní se všemi součástmi a příslušenstvím a řádně vyčištěné. Ze zboží, které případně bude do 
opravy zasíláno je nezbytné  vylít nespotřebovanou palivovou směs a olej, řádně zboží  zabalit (nejlépe do původního obalu) a zabezpečit 
pro přepravu. Škody způsobené nedostatečným zabalením zásilky nelze uznat jako vady v rámci záručních podmínek.

Identi�kace zboží:
 

Výrobek………………………………….   Typ …………………………………………….. 

Výrobní  . ……………………………….           Modelové č. . ………………………………….. 

Den prodeje …………………………….    Razítko prodejce: 

Zákazník byl seznámen s návodem, používáním a obsluhou stroje a byl upozorněn na skutečnost, že pokud je výrobek používán k jinému 
než běžnému spotřebitelskému použití např. k podnikání nebo komerčnímu využití, je nutnost předložit výrobek k pravidelné servisní 
prohlídce (první na třech měsících a další 1x za 6 měsíců od data prodeje) po dobu trvání záruční dobyy. Servisní prohlídka je prováděna na 
náklady zákazníka. 

Jméno a adresa zákazníka…………………………………………………….........………………. ….. 

…………………………………………………………………………………………………………

IČO :………………………………………. DIČ :……….………………………………….………...     
       podpis zákazníka 
 

Pro elektrické a elektronické nástroje označené tímto symbolem (na výrobku, obalu či v dokumentaci) platí:
S výrobkem nelze nakládat jako s odpadem z domácnosti, a proto jej neodhazujte do popelnice či kontejneru na směsný komunální odpad. 
Výrobek je třeba odložit v příslušném místě zpětného odběru k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním řádné likvidace 
výrobku pomůžete předejít potencionálním záporným vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se mohli projevit v případě 
likvidace tohoto výrobku nepatřičným způsobem. Podrobnější informace o místech zpětného odběru tohoto výrobku si vyžádejte na 
vašem obecním úřadu, od �rmy zabívající se likvidací domácího odpadu nebo v prodejně, ve které jste výrobek zakoupili.



GARLAND distributor, s. r. o.

ZÁRUČNÝ LIST 
Podmienky záruky: 
• Predávajúci poskytuje na tovar v súlade s príslušnými  ustanoveniami občianskeho zákonníka záruku v dĺžke 24 mesiacov  od dátumu 
  prevzatia tovaru kupujúcim. 
• Záručnú lehotu u výrobkov Riwall PRO je možné predĺžiť o 24 mesiacov za predpokladu, že spotrebiteĺ predloží výrobok každý rok na 
servisnú prehliadku, pričom prvá musí prebehnúť najneskôr do 12 mesiacov od dátumu predaja stroja.
• Záruka sa vzťahuje na chyby výrobku, ktoré sa objavia v priebehu záručnej lehoty a ktoré neboli v čase kúpy výrobku zjavné, či ktoré 
neboli kupujúcemu známe (chyby konštrukčné či chyby materiálu). 
• Záruka sa nevzťahuje najmä na chyby vzniknuté z nasledujúcich príčin: 
 - zásahom neoprávnenej osoby či neoprávneného servisu do zariadenia, neodbornou manipuláciou so strojom, nesprávnou obsluhou, 
neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s návodom na použitie, nedodržaním 
pokynov, uvedených v návode na použitie výrobku, použitím stroja na iné účely, než na aké je určený, použitím neoriginálnych a 
nevhodných náhradných dielov alebo príslušenstva k stroju, zanedbanou starostlivosťou o výrobok, poškodením výrobku pri preprave 
(nutné riešiť s dopravcom), umiestnením výrobku v nezodpovedajúcom prostredí 
 - poškodením výrobku nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými 
   v návode na používanie či inej dokumentácii 
• Čas od uplatnenia reklamácie až dovtedy, keď si kupujúci výrobok z reklamačného konania prevezme, najdlhšie však do termínu, keď 
je kupujúci povinný si výrobok z reklamačného konania prevziať, sa do záručnej lehoty nepočíta. 
• Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe výrobku vzťahujú podľa zvláštnych právnych predpisov. 

Ďalšie podmienky a ustanovenia: 
• Pri zistení poruchy je kupujúci povinný ihneď stroj odstaviť a dopraviť do servisného strediska, prípadne predajcovi, ktorý výrobok predal. 
• Pri uplatňovaní nároku na záručný servis je kupujúci povinný predložiť predajný doklad alebo tento vyplnený záručný list opatrený 
tiež dátumom predaja a pečiatkou predajcu alebo inak preukázať kúpu výrobku u predávajúceho. Ak kupujúci nesplní zhora uvedené 
povinnosti, nebude reklamácia predávajúcim prijatá na vybavenie. 
• Potvrdenie prevádzkarne o uplatnení reklamácie neznamená uznanie reklamovaných porúch. 
• Výrobok je zákazník povinný odovzdať na opravu iba kompletný, so všetkými súčasťami a príslušenstvom a riadne vyčistený. Zo stroja, 
ktorý sa na opravu zasiela, musí byť vyliata nespotrebovaná palivová zmes  a výrobok musí byť riadne zabalený, najlepšie v originálnom
obale. 

ZÁRUČNÍ LIST
na stroje společnosti 
NINGBO NGP INDUSTRY CO. LTD

Podmínky záruky:

•����� ícíjavádorP� �poskytuje�na�zboží�v�souladu�s�ustanovením�§�619-627�občanského�zákoníku��
záruku�v�délce�24�měsíců�od�data�převzetí�zboží�kupujícím.

•����� keborýV� �musí�prodejce�předat�kupujícímu�v�bezvadném�stavu,�smontovaný�a�předvedený.
•����� akuráZ� �se�vztahuje�na�vady�výrobku,�které�se�objeví�v�průběhu�záruční�doby�a�které�nebyly�v�době�koupi�

výrobku�zjevné�či�které�nebyly�kupujícímu�známé�(vady�konstrukční�či�vady�materiálu).
•����� akuráZ� �se�nevztahuje�zejména�na�vady�vzniklé�z�následujících�příčin:

-�zásahem�neoprávněné�osoby�či�neoprávněného�servisu�do�zařízení
-neodbornou�manipulací�se�strojem,�nesprávnou�obsluhou,�neodborným�nebo�nepřiměřeným�
zacházením,�použitím�a�instalací,�které�jsou�v�rozporu�s�návodem�k�použití,�nedodržením�pokynů��
uvedených�v�návodu�k�použití�výrobku
-použitím�stroje�k�jiným�účelům,�než�ke�kterým�je�určen
-použitím�neoriginálních�a�nevhodných�náhradních�dílů�nebo�příslušenství�ke�stroji
-zanedbanou�péčí�o�výrobek
-poškozením�výrobku�při�přepravě�(nutno�řešit�s�dopravcem)
-umístěním�výrobku�v�neodpovídajícím�prostředí
-poškození�výrobku�nadměrným�zatěžováním�nebo�používáním�v�rozporu�s�podmínkami�uvedenými��
v�návodu�k�používání�či�jiné�dokumentaci

•����� aboD� �od�uplatnění�reklamace�až�do�doby,�kdy�si�kupující�výrobek�z�reklamačního�řízení�převezme,��
nejdéle�však�do�doby,�kdy�je�kupující�povinen�výrobek�z�reklamačního�řízení�převzít,�se�do�záruční�doby�
nepočítá

•����� mítuntyksoP� �záruky�nejsou�dotčena�práva�kupujícího,�která�se�ke�koupi�výrobku�váží�podle�zvláštních�
právních�předpisů.

Další podmínky a ustanovení:

•�����iřP� �zjištění�závady�je�kupující�povinen�ihned�stroj�odstavit�a�dopravit�do�servisního�střediska,�případně�
prodejci,�který�výrobek�prodal.

•�����iřP� �uplatňování�nároku�na�záruční�servis�je�kupující�povinen�předložit�prodejní�doklad�nebo�tento��
vyplněný�záruční�list�opatřený�rovněž�datem�prodeje�a�razítkem�prodejce�nebo�jinak�prokázat�zakoupení�
výrobku�u�prodávajícího.�Pokud�kupující�nesplní�shora�uvedené�povinnosti,�nebude�reklamace��
prodávajícím�přijata�k�vyřízení.�

•����� ínezrvtoP� �provozovny�o�uplatnění�reklamace�neznamená�uznání�reklamovaných�závad.
•����� keborýV� �je�zákazník�povinen�předat�do�opravy�pouze�kompletní,�se�všemi�součástmi�a�příslušenstvím��

a�řádně�vyčištěný.�Ze�stroje,�který�se�do�opravy�zasílá,�musí�být�vylita�nespotřebovaná�palivová�směs��
a�výrobek�musí�být�řádně�zabalen,�nejlépe�v�originálním�obalu.�

Názov a typ stroja 

Číslo artikla 

Sériové číslo

Dátum predaja 
 
Predajca (pečiatka, podpis, obchodná �rma, 
IČO, sídlo predávajúceho) 

Zákazník
(meno, priezvisko, príp. názov �rmy, IČO)

Adresa zákazníka

Podpis zákazníka

.....................................................................................................................................................................................................................................
(zákazník podpisom potvrdzuje, že prevzal stroj v poriadku a bol oboznámený s jeho používáním)
 



Záznamy o záručných opravách: 

Pre elektrické a elektronické nástroje označené týmto symbolom (na výrobku, obale či v dokumentácii) platí:  S výrobkom nie je možné zaobchádzať ako s odpadom 
z domácnosti, a preto ho neodhadzujte do odpadkového koša či kontajnera na zmiešaný komunálny odpad. Výrobok je potrebné odložiť v príslušnom mieste spätného 
odberu na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením riadnej likvidácie výrobku pomôžete predísť potenciálnym negatívnym vplyvom na 
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa mohli prejaviť v prípade likvidácie tohto výrobku nevhodným spôsobom. Podrobnejšie informácie o miestach spätného 
odberu tohto výrobku si vyžiadajte na vašom obecnom úrade, od �rmy zaoberajúcej sa likvidáciou domového odpadu alebo v predajni, kde ste výrobok kúpili. 

Datum prijatia na opravu   Datum opravy               Pečiatka servisu                             Popis poruchy a vykonanej práce

Sériové číslo

Datum prodeje

IČ, sídlo prodávajícího)

Zákazník 

Adresa zákazníka

Podpis zákazníka

(zákazník podpisem stvrzuje, že převzal stroj v pořádku a byl seznámen s jeho užíváním)

Záznamy o záručních opravách:
Datu�přijetí

Centrální autorizovaný servis NGP, u kterého lze uplatnit reklamaci:

Pri zistení poruchy kontaktujte predajca, ktorý Vám výrobok predal alebo autorizovaný servis.
Ich zoznam nájdete na www.garland.sk

Záznamy o servisnej prehliadke 
Servisná prehliadka sa vykonáva iba v autorizovanom servisnom stredisku a je vykonávaná na náklady zákazníka. 

 Dátum budúcej 
servisnej prehliadky 

Dátum 
servisnej prehliadky Vykonané prácePečiatka servisu 



NA NÍŽE UVEDENÉ VÝROBKY JE VYPRACOVÁNO ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ – CE / NA NIŽŠIE UVEDENÉ PRODUKTY PLATÍ ES PSH – 

CE / DIE FOLGENDEN PRODUKTE VON DER EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ABGEDECKT – CE / NASTĘPUJĄCE PRODUKTY 

OBJĘTE DEKLARACJĄ ZGODNOŚCI WE – CE / NASLEDNJI IZDELKI, KI JIH IZJAVI ES O SKLADNOSTI ZAJEMA – CE / A KÖVETKEZŐ 

TERMÉKEK ALKALMAZANDÓ AZ EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT - CE 

AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ RABL 40I 

AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘIH RAHT 5640 

AKUMULÁTOROVÁ PROŘEZÁVACÍ PILA RAPS 2040 

AKUMULÁTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA RACS 3540I 

AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA RALM 3740I 

AKUMULÁTOROVÝ VYŽÍNAČ RALT 3040 

AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘIH S DLOUHÝM DOSAHEM RAPH 5240 

 
 
Podle zák. / podľa zákona / Nach dem Gesetz / zgodnie z ustawą / V skladu z zakonom / Törvény értelmében 
č. 22/1997 Sb., § 13:  
 
ve znění / v znení / geändert / zmieniony / spremenjena / módosított  
71/2000 Sb.,  102/2001 Sb.,  č.205/2002 Sb.,  226/2003 Sb.,  277/2003 Sb.,  186/2006 Sb.,  229/2006 Sb.,  481/2008 Sb.,  281/2009 Sb.,  
490/2009 Sb.,  155/2010 Sb.,  34/2011 Sb.,  č.100/2013 Sb.,  č.64/2014 Sb.,  č.91/2016 Sb.  
 
a v souladu se zákonem / a v súlade so zákonom / und in Übereinstimmung mit dem Gesetz / i zgodnie z prawem / in v skladu z zakonom / és a 
törvénnyel összhangban  
90/2016 Sb. 
 
Výrobce prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů 
Evropského společenství: 
PO DOHODĚ SE ZÁKAZNÍKEM MŮŽE VÝROBCE ZASLAT CELOU KOPII ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. 
 
Výrobca prehlasuje výhradne na vlastnú zodpovednosť, že nižšie uvedené zariadenie spĺňa všetky príslušné ustanovenia predmetných predpisov 
Európskeho spoločenstva: 
Po dohode so zákazníkom MÔŽE VÝROBCA POSLAŤ CELÚ KÓPIU ES PSH. 
 
Der Hersteller erklärt, ausschließlich auf eigene Verantwortung, dass die folgenden Geräte mit allen einschlägigen Bestimmungen der 
Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft in Einklang steht: 
Nach der Einigung Hersteller kann der Kunde Kopie der EG-Konformitätserklärung zu vervollständigen. 
 
Producent deklaruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, że następujący sprzęt jest zgodny z wszystkimi odpowiednimi przepisami 
prawodawstwa Wspólnoty Europejskiej w kwestii: 
Po umowie producent może Klient, aby zakończyć kopię deklaracji zgodności WE. 
 
Proizvajalec izjavlja izključno na lastno odgovornost, da je naslednja oprema izpolnjuje vse ustrezne določbe zakonodaje Evropske skupnosti na 
vprašanje: 
Po dogovoru pločevinka proizvajalec kupec za dokončanje izvod izjave ES o skladnosti. 
 
A gyártó kijelenti, kizárólag saját felelősségükre, hogy az alábbi berendezés megfelel minden vonatkozó európai közösségi jogszabályok kérdést: 
Miután a megállapodás az ügyfél gyártó teljes másolatot, az EK-megfelelőségi nyilatkozatot. 

 
 

 EU 2006/42/EU, 2009/127/EU, 2012/32/EU, 95/16/EC 

 EU 2014/30/EU 

 EU 86/594/EHS, 2000/14/EU, 2005/88/EU 

 EU 2011/65/EU 
 
a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení (směrnic) vyplývají 
a príslušným predpisom a normám, ktoré z týchto nariadení (smerníc) vyplývajú 
und die einschlägigen Vorschriften und Normen, die dieser Vorschriften (Richtlinien) unter 
oraz odpowiednie przepisy i normy, które z tych przepisów (wytycznych) pod 
in ustreznimi predpisi in standardi, ki teh predpisov (smernice) pod 
és a vonatkozó előírások és szabványok, amelyek az e rendeletek (iránymutatások) 
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