120 LITRAN HIOVA JA IMEVÄ PUHALLIN
TUOTENRO: XH-SB28
KÄYTTÖOPAS

muodostaa
mahdollisen
vaaratilanteen
tätä
laitetta
käytettäessä. Pidä kaikki asusteet etäällä laitteesta.
12. Pidä aina tukeva seisoma-asento ja hyvä tasapaino tätä
laitetta käyttäessäsi.
13. Irrota laite pistorasiasta aina ennen säätöjen tekemistä,
säilytykseen asettamista, huoltamista ja varusteiden
vaihtamista.
Nämä
varotoimet
vähentävät
työkalun
käynnistykseen liittyvien onnettomuuksien vaaraa.
14. Kiinnitä työkappale puristimilla tai muulla käytännöllisellä
tavalla vakaaseen alustaan. Työkappaleen piteleminen
kädessä tai vartaloa vasten on epävakaata ja voi johtaa
hallinnan menetykseen.
15. Käytä omaan käyttötarkoitukseesi sopivaa työkalua. Oikea
työkalu on parempi ja turvallisempi sillä teholla, johon se on
suunniteltu.
16. Älä käytä työkalua, jos virtakytkin on epäkunnossa. Kaikki
työkalut, joita ei voi ohjata virtakytkimellä, ovat vaarallisia, ja
ne on korjattava.
17. Tarkista vaurioiden varalta. Tarkista laite säännöllisesti.
Jos laitteen jokin osa vaurioituu, se tulee tutkia huolellisesti
sen varmistamiseksi, että se pystyy suorittamaan sille
tarkoitetun toiminnon oikein. Jos olet epävarma, osa tulee
korjauttaa. Anna pätevän teknikon suorittaa kaikki huolto.
18. Pidä etäällä syttyvistä aineista. Älä käytä tätä laitetta
lähellä syttyviä tai tulenarkoja materiaaleja. Jos tätä ei
noudateta, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai
kuolema.
19. Kun työkalua ei käytetä, säilytä sitä poissa lasten
ulottuvilta.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN
KÄYTTÖÄ
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Ennen kuin yrität käyttää uutta puhallinta lue nämä ohjeet
huolellisesti. Tarvitset nämä ohjeet turvallisuusvaroitusten ja varotoimien
kokoonpano-ohjeiden,
käyttöön
ja
kunnossapitoon liittyvien menettelytapojen sekä osaluettelon
ja kuvien vuoksi.
VAROITUS: Tässä oppaassa mainitut varoitukset, varotoimet
ja ohjeet eivät pysty kattamaan kaikkia mahdollisia
olosuhteita ja tilanteita, joita voi ilmetä. Käyttäjän on
ymmärrettävä ottaa huomioon yleinen varovaisuus laitetta
käytettäessä.

TEKNISET TIEDOT
Imu .................................... 1 200 W (230 V); 1 100 W (110 V)
Puhallin.............................. 170~640 l/min 8 barissa
Paino ................................. 40 kg

TURVALLISUUSOHJEET
1. Tunne laitteesi. Lue tämä opas huolellisesti. Opi laitteen
käyttötarkoitukset ja rajoitukset sekä siihen liittyvät erityiset
mahdolliset vaaratilanteet.
2. Maadoita kaikki laitteet.
3. Vältä koskemasta vartalollasi maadoitettuihin pintoihin,
kuten putkiin, radiaattoreihin, liesiin ja jäähdyttimiin.
4. Älä altista laitetta kosteudelle. Älä käytä tätä laitetta
kosteissa tai märissä paikoissa. Pidettävä poissa sateesta.
5. Älä käytä virtajohtoa väärin. Älä kanna työkalua johdosta,
äläkä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta. Pidä
johto loitolla lämmöstä, öljystä ja terävistä reunoista. Vaihda
vaurioitunut johto välittömästi. Vaurioitunut johto lisää
sähköiskun vaaraa.
6. Irrota säätö- ja kiintoavaimet ennen työkalun virran
kytkemistä päälle. Työkalun pyörivään osaan kiinni jäänyt
säätö- tai kiintoavain saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
7. Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäsiistit työtilat muodostavat onnettomuusvaaran.
8. Pidä lapset loitolla. Lapset on pidettävä loitolla
työskentelyalueesta. Älä anna lasten käsitellä työkaluja.
9. Älä käytä tätä laitetta alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Lue käyttämiesi lääkkeiden varoitusetiketit
selvittääksesi, heikentääkö lääke mahdollisesti refleksejäsi tai
kykyäsi käyttää laitetta turvallisesti. Mikäli olet epävarma, älä
yritä käyttää laitetta.
10. Käytä suojavarusteita. Tätä laitetta käytettäessä on aina
pidettävä silmäsuojaimia. Käytä suojalaseja. Tavallisissa
silmälaseissa on vain iskunkestävät linssit. Ne EIVÄT ole
suojalaseja.
Pölysuojaimia,
liukuesteturvajalkineita,
suojakypärää
ja
kuulosuojaimia
on
käytettävä
asianmukaisissa olosuhteissa.
11. Pukeudu asianmukaisesti. Löysät vaatteet, käsineet,
solmiot, sormukset, rannekorut ja muut korut voivat

KOKOAMISOHJEET
VAROITUS: Lue ennen käyttöä tekniset tiedot ja käyttöohjeet.
1. Avaa pakkaus ja ota esiin seuraavat osat:
1 muovipussi, joka sisältää käyttöoppaan
1 muovipussi, joka sisältää harjan
1 muovipussi, joka sisältää pyörät ja muut
pienet tarvikkeet
1 pyörien akseli
1 kahva
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