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1 Einschaltsperre
2 Ein- Ausschalter
3 Turbotaste
4 Drehzahlregler
5 Akku-Aufnahme
6 Motorgehäuse
7 Handgriff
8 Blasrohr-Anschluss
9 Blasrohr
10 Blasrohr-Schutz
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  CZ
1 Aretace zapnutí
2 Vypínač
3 Turbovypínač
4 Regulátor otáček
5 Prostoru pro baterie
6 Skříň motoru
7 Držadlo
8 Přípojka vzduchové hadice
9 Vzduchová hadice
10 Ochrana vzduchové hadice

  SK
1 Blokovanie zapnutia
2 Zapínač/vypínač
3 Turbospínač
4 Regulátor otáčok
5 Šachty akumulátorov
6 Teleso motora
7 Rukoväť
8 Prípojka fúkacej rúry
9 Fúkacia rúra
10 Ochrana fúkacej rúry
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Akku-Laubbläser IAB 40-25

Ihr Laubbläser wurde nach den neuesten Erkenntnissen und mit qualitativ hochwertigen Materi-
alien für eine lange Lebensdauer, eine problemlose Nutzung und im Interesse der Sicherheit des 
Benutzers entwickelt und hergestellt. Bei vorschriftsmäßiger Pflege leistet Ihr Laubbläser Ihnen 
lange Jahre gute Dienste.
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Sicherheitshinweise
ACHTUNG! Lesen Sie sämtliche Hinweise und 
Anleitungen und stellen Sie sicher, dass Sie alles 
verstanden haben. Die Missachtung von im Fol-
genden enthaltenen Hinweisen und Anleitungen 
kann Stromschlag, Feuer und/oder ernsthafte 
Verletzungen nach sich ziehen. Im Folgenden 
steht die Bezeichnung „Elektrowerkzeug“ stets 
für das von Ihnen erworbene netzbetriebene (ka-
belgebundene) bzw. akkubetriebene (kabellose) 
Elektrowerkzeug. 
Bewahren Sie diese Hinweise und Anleitun-
gen sorgfältig auf.

Arbeitsbereich
• Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und 

achten Sie auf ausreichende Beleuchtung. 
Unordentliche und schlecht beleuchtete Ar-
beitsbereiche begünstigen Unfälle. 

• Betreiben Sie Elektrowerkzeuge niemals in 
explosionsgefährdeten Umgebungen wie 
etwa in der Nähe von leicht entzündlichen 
Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben. Elekt-
rowerkzeuge erzeugen Funken, welche Stäu-
be oder Dämpfe entzünden können.

• Halten Sie Kinder und Unbeteiligte fern, 
während Sie mit einem Elektrowerkzeug 
arbeiten. Ablenkungen können zum Verlust 
der Kontrolle über das Gerät führen.

Elektrische Sicherheit
• Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerde-

ten Oberflächen wie Rohrleitungen, Heiz-
körpern, Küchenherden und Kühlschrän-
ken. Wenn Ihr Körper geerdet ist, besteht ein 
erhöhtes Stromschlagrisiko.

• Setzen Sie Elektrowerkzeuge niemals Re-
gen oder nassen Umgebungsbedingungen 
aus. Wasser, das in ein Elektrowerkzeug ein-
dringt, erhöht das Stromschlagrisiko.

Persönliche Sicherheit
• Seien Sie stets aufmerksam, konzentrie-

ren Sie sich auf Ihre Arbeit und gehen 
Sie mit Vernunft vor, wenn Sie mit einem 
Elektrowerkzeug arbeiten. Benutzen Sie das 
Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie müde sind 
oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol 
oder Medikamenten stehen. Beim Arbeiten mit 
Elektrowerkzeugen kann schon ein einziger 
Moment der Unachtsamkeit zu ernsthaften 
Verletzungen führen.

• Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. 
Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Das 
Tragen persönlicher Schutzausrüstung wie 
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, 
Schutzhelm oder Gehörschutz (je nach den 
gegebenen Arbeitsbedingungen) verringert die 
Verletzungsgefahr.

• Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbe-
triebnahme. Vergewissern Sie sich, dass 
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, be-
vor Sie es an die Stromversorgung und/
oder den Akku anschließen, es aufnehmen 
oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des 
Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter 
haben oder das Gerät eingeschaltet an die 
Stromversorgung anschließen, kann dies zu 
Unfällen führen.

• Entfernen Sie alle Einstellwerkzeuge bzw. 
Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät 
einschalten. Ein Schraubenschlüssel oder 
sonstiges Werkzeug, der bzw. das sich an 
einem rotierenden Teil des Elektrogeräts be-
findet, kann zu Verletzungen führen. 

• Lehnen Sie sich nicht zu weit vor. Achten 
Sie stets auf einen sicheren Stand. Dies er-
möglicht Ihnen eine bessere Kontrolle über 
das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situa-
tionen.

• Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen 
Sie keine weite Kleidung und keinen Schmuck. 
Halten Sie Haar, Kleidung und Handschuhe 
von beweglichen Teilen fern. Weite Kleidung, 
Schmuck oder langes Haar können sich in 
beweglichen Teilen verfangen.

• Wenn Staubabsaug- und -auffangvorrich-
tungen montiert werden können, vergewis-
sern Sie sich, dass diese angeschlossen 
sind und richtig verwendet werden. Das 
Verwenden dieser Vorrichtungen verringert 
Gefährdungen durch Staub.

Gebrauch und Pflege von Elektrowerkzeugen
• Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden 

Sie das für Ihre Anwendung geeignete 
Elektrowerkzeug. Mit dem geeigneten Elek-
trowerkzeug erledigen Sie Ihre Arbeit bes-
ser und sicherer innerhalb des vorgesehenen 
Leistungsbereichs.

• Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, 
wenn es sich nicht über den Schalter ein- 
und ausschalten lässt. Ein Elektrowerkzeug, 
das sich nicht mehr über den vorgesehenen 
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Schalter ein- oder ausschalten lässt, ist ge-
fährlich und muss repariert werden.

• Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, be-
vor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, 
Zubehörteile wechseln oder das Gerät weg-
legen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert 
den unbeabsichtigten Start des Gerätes.

• Lagern Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge 
außerhalb der Reichweite von Kindern und 
lassen Sie nicht zu, dass Personen, die 
mit dem Elektrowerkzeug oder den vorlie-
genden Hinweisen nicht vertraut sind, das 
Gerät verwenden. Elektrowerkzeuge sind ge-
fährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen 
verwendet werden.

• Warten Sie Ihre Elektrowerkzeuge. Achten 
Sie auf korrekte Ausrichtung und Befestigung 
beweglicher Teile sowie im Allgemeinen auf 
Bruchstellen und sonstige Fehler, die sich auf 
den ordnungsgemäßen Betrieb des Elektroge-
räts auswirken können. Lassen Sie das Elekt-
rowerkzeug bei Defekten reparieren, bevor Sie 
es verwenden. Viele Unfälle sind das Ergebnis 
schlecht gewarteter Elektrowerkzeuge.

• Verwenden Sie das Elektrowerkzeug so-
wie alle Zubehörteile, Werkzeugaufsätze 
usw. gemäß den vorliegenden Anleitungen 
und in der für den jeweiligen Werkzeugtyp 
vorgesehenen Art und Weise; beachten 
Sie dabei stets die Arbeitsbedingungen 
und die beabsichtigte Arbeit. Die Verwen-
dung des Elektrowerkzeugs für andere als die 
vorgesehenen Arbeiten kann zu gefährlichen 
Situationen führen. 

Sorgfältiger Umgang und Gebrauch von Ak-
kugeräten
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausge-

schaltet ist, bevor Sie den Akku einsetzen. 
Das Einsetzen eines Akkus in ein Elektrowerk-
zeug, das eingeschaltet ist, kann zu Unfällen 
führen.

• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten 
auf, die vom Hersteller empfohlen werden. 
Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art 
von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, 
wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

• Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen 
Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Ge-
brauch von anderen Akkus kann zu Verletzun-
gen und Brandgefahr führen.

• Halten Sie den nicht benutzten Akku fern 
von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, 

Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen 
Metallgegenständen, die eine Überbrü-
ckung der Kontakte verursachen können. 
Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten 
kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge 
haben.

• Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit 
aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie 
den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt 
mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit 
in die Augen kommt, nehmen Sie zusätz-
lich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende 
Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder 
Verbrennungen führen.

Service
• Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von qua-

lifiziertem Fachpersonal und unter aus-
schließlicher Verwendung von Originaltei-
len reparieren. Damit wird sichergestellt, dass 
die Sicherheit des Geräts erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise für Ladegeräte und 
Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten)

• Lesen Sie die Vorschriften und Sicherheitshin-
weise, bevor Sie den Akku laden.

• Verwenden Sie zum Laden des Akkus aus-
schließlich das vorgeschriebene Ladegerät. 

• Laden Sie keine anderen Akkus mit diesem 
Ladegerät. Das Ladegerät darf nur zusam-
men mit dem dazugehörigen Akku verwendet 
werden.

• Verwenden Sie das Ladegerät ausschließlich 
in einer trockenen Umgebung bei einer Tem-
peratur zwischen 10 °C und 40 °C.

• Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät.
• Lassen Sie das Ladegerät und den Akku aus-

schließlich von einer zugelassenen Kunden-
dienstwerkstatt reparieren

• Vermeiden Sie einen Kurzschluss des Akkus. 
Sorgen Sie dafür, dass die Anschlüsse des 
Akkus nicht mit Metallgegenständen im Be-
rührung kommen.

• Bewahren Sie den Akku nicht an Orten auf, 
wo die Temperatur einen Wert von 40 °C 
erreichen kann, z.B. in einem in der Sonne 
geparkten Auto.

• Setzen Sie das Ladegerät und den Akku kei-
ner Nässe aus.

• Verbrennen Sie den Akku nicht.
• Versuchen Sie nie, den Akku zu öffnen.
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• Falls die Akkuflüssigkeit (eine 25 bis 30% 
starke Kaliumhydraoxidlösung) mit der Haut 
in Berührung kommt, spülen Sie sofort mit 
reichlich Wasser. Neutralisieren Sie die Lö-
sung mit einer milden Säure, wie Zitronensaft 
oder Essig. Falls die Lösung mit den Augen 
in Berührung kommt, spülen Sie mindestens 
10 Minuten lang mit fließendem Wasser und 
wenden sich anschließend an einen Arzt.

Batterie sicher entsorgt:
Dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll 
entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wert-
volle recyclingfähige Materialien, die einer Wie-
derverwertung zugeführt werden sollten und um 
der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit 
nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu 
schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb 
über geeignete Sammelsysteme oder senden 
Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei 
der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das 
Gerät der stofflichen Verwertung zuführen. Wer-
fen Sie Ihr Elektrowerkzeug am Ende der langen 
Lebensdauer nicht einfach in den Mülleimer, 
sondern entsorgen Sie es in einer umweltfreund-
lichen Weise.

Auslaufen der Batterie:
Im Falle einer undichten Zelle darauf achten, 
dass austretende Flüssigkeit nicht in Kontakt mit 
der Haut oder den Augen kommt. 
Wenn dies passiert, spülen Sie den betroffenen 
Bereich mit reichlich Wasser und konsultieren 
Sie einen Arzt. 
Ausgetretene Flüssigkeit mit einem trockenen 
Tuch aufwischen und zusammen mit dem Altge-
rät über geeignete Sammelsysteme entsorgen.

Allgemeine Sicherheitshinweise
• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch 

Personen (einschließlich Kinder) mit einge-
schränkten physischen, sensorischen oder 
geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung 
und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, 
es sei denn, sie werden durch eine für ihre Si-
cherheit zuständige Person beaufsichtigt oder 
erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät 
zu benutzen ist. 

• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um si-
cherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät 
spielen.

1) Einweisung
1. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig. Seien 

Sie mit den Bedienelementen und dem richti-
gen Gebrauch des Gerätes vertraut.

2. Erlauben Sie Kindern niemals den Gebrauch 
des Gerätes.

3. Erlauben Sie niemals Personen, welche mit 
diesen Anweisungen nicht vertraut sind das 
Gerät zu betreiben. Örtliche Regularien kön-
nen das Alter des Bedieners einschränken.

4. Betreiben Sie das Gerät niemals während 
Personen, besonders Kinder, oder Haustiere 
in der Nähe sind.

5. Der Betreiber oder Benutzer ist verantwortlich 
für Unfälle oder Gefahren anderer Personen 
oder dessen Besitzes.

2) Vorbereitung
1. Tragen Sie immer angemessenes Schuhwerk 

und lange Hosen während Sie das Gerät 
betreiben.

2. Kleiden Sie sich richtig – Tragen Sie keine 
lose Kleidung oder Schmuck. Sie können 
sich in beweglichen Teilen verfangen. Die 
Benutzung von Gummihandschuhen und an-
gemessenem Schuhwerk wird für den Betrieb 
im Freien empfohlen.

3. Tragen Sie Haarschutz um langes Haar zu-
rückzuhalten: Gefahr durch Einsaugung. 
Tragen Sie eine Schutzbrille während des 
Betriebs.

4. Das Tragen einer Staubmaske wird empfoh-
len um Reizungen durch Staub vorzubeugen.

5. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädig-
ten Schutzschilden oder Abdeckungen, oder 
ohne sich am Platz befindlichen Sicherheits-
anrichtungen, wie z. B. den Unratsammler.

3) Operation
1. Bauen Sie den Akkublock aus:

 - wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es 
transportieren oder es unbeaufsichtigt las-
sen; 

 - wenn Sie das Gerät kontrollieren, es reini-
gen oder Blockierungen entfernen; 

 - wenn Sie Reinigungs- oder Wartungsarbei-
ten vornehmen oder Zubehör auswechseln;

 - nach dem Kontakt mit Fremdkörpern oder 
bei abnormaler Vibration.

2. Vermeiden Sie gefährliche Umgebungen – 
Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchten 
oder nassen Umgebungen.
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3. Betreiben Sie das Gerät nur bei Tageslicht 
oder bei guter künstlicher Beleuchtung.

4. Greifen sie nicht über und halten zu jeder Zeit 
Ihr Gleichgewicht.

5. Vergewissern Sie sich an Abhängen immer 
einen festen Stand zu haben.

6. Gehen Sie, rennen Sie niemals.
7. Halten sie alle Kühlungslufteinlässe frei von 

Verschmutzungen.
8. Blasen Sie Unrat niemals in die Richtung von 

Umstehenden.

4) Wartung und Aufbewahrung
Vor jeder Reinigung oder Wartung das Gerät 
ausschalten und den Akku entnehmen.
1. Halten Sie alle Muttern, Bolzen und Schrau-

ben sauber um sicherzustellen das das Gerät 
sich in guter Arbeitsbedingung befindet.

2. Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Ver-
schleiß oder Verschlechterung.

3. Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte 
Teile.

4. Benutzen Sie nur Originalersatzteile und Zu-
behör.

5. Lagern Sie stillstehende Geräte im Inneren – 
Geräte sollten im Inneren, an trockenen und 
hohen oder verschlossenen Plätzen – außer-
halb der Reichweite von Kindern – gelagert 
werden wenn sie nicht im Betrieb sind.

Sicherheitshinweise für Laubbläser
 - Die Maschine ist nur für den privaten Ge-

brauch vorgesehen. Sie darf nicht in öffent-
lichen Grünanlagen, Parkanlagen, Sportein-
richtungen, auf Grünstreifen und in Landwirt-
schaft und Forstwesen benutzt werden.

 - Die Maschine darf nur zu vernünftigen Zeiten 
betrieben werden - nicht früh morgens oder 
spät abends, wenn andere gestört werden 
könnten. Die bei den örtlichen Behörden gelis-
teten Zeiten sind zu befolgen.

 - Ein Gefühl des Kribbelns oder der Taubheit 
an den Händen ist ein Hinweis auf übermäßi-
ge Vibration. Begrenzen Sie die Einsatzzeit, 
legen Sie eine ausreichend lange Arbeits-
pausen ein, teilen Sie die Arbeit auf mehrere 
Personen auf oder tragen Sie Antivibrations-
Schutzhandschuhe bei langandauernder Ver-
wendung des Gerätes.

 - Eine gewisse Lärmbelastung durch dieses 
Gerät ist nicht vermeidbar. Verlegen Sie lär-
mintensive Arbeiten auf zugelassene und da-

für bestimmte Zeiten. Halten Sie sich ggf. 
an Ruhezeiten und beschränken sie die Ar-
beitsdauer auf das Notwendigste. Zu ihrem 
persönlichen Schutz und Schutz in der Nähe 
befindlicher Personen ist ein geeigneter Ge-
hörschutz zu tragen.

 - Die Maschine ist mit der möglichst niedrigsten 
Motordrehzahl zur Ausführung der Arbeiten zu 
betreiben.

 - Vor Blasbeginn sind mit Rechen und Besen 
Fremdkörpern zu entfernen.

 - Bei staubigen Bedingungen ist die Oberfläche 
leicht zu befeuchten oder, wenn vorhanden, 
ein Bewässerungs-Anbauteil zu benutzen.

 - Der gesamte Blasdüsenaufsatz ist zu ver-
wenden, damit der Luftstrom nah am Boden 
arbeiten kann.

 - Achten Sie auf Kinder, Haustiere, offene Fens-
ter und blasen Sie die Fremdkörper sicher weg.

Vorbereitung:
1. Überzeugen Sie sich vor Arbeitsbeginn immer 

vom einwandfreien Zustand Ihres Gerätes. 
Arbeiten Sie nicht mit Ihrem Laubbläser, 
wenn irgendwelche Geräteteile defekt oder 
abgenutzt sind.

2. Halten Sie andere Personen, insbesondere 
Kinder oder Haustiere von dem laufenden 
Gerät fern. Halten Sie o.g. Personen wenigs-
tens 6 Meter von Ihrem Arbeitsgebiet fern.

3. Scharfkantige, spitze, heiße oder glühende 
Stoffe vorher wegräumen.

4. Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf: Ver-
gewissern Sie sich, dass der Schalter beim 
Anschluss an das Stromnetz ausgeschaltet ist.

Bedienung:
1. Bedienen Sie das Gerät nicht barfuss oder 

in offenen Sandalen. Tragen Sie immer fes-
tes Schuhwerk oder Stiefel um Ihre Füße 
zu schützen - frisch geschnittenes Gras ist 
feucht und rutschig. Schuhe aus Gummi oder 
handgearbeitete Schuhe erhöhen die Sicher-
heit. Tragen Sie lange Hosen zum Schutz Ih-
rer Beine. Tragen Sie beim Arbeiten mit dem 
Laubbläser immer eine  Schutzbrille oder 
entsprechende Sicherheitsgläser. Tragen Sie 
einen Lärmschutz, sobald der Lärmpegel des 
Arbeitens unangenehm wird.

2. Langes Haar hochstecken, damit es nicht 
länger als schulterlang ist. Lose sitzende Klei-
dung, Krawatten, Quasten und herabhängen-
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de Riemen von Öffnungen und beweglichen 
Teilen fernhalten.

3. Richten Sie das Rohr niemals auf Menschen 
oder Fenster.

4. Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestim-
mungsgemäß verwendet werden. 

5. Schalten Sie den Gerät aus, bevor Sie die 
Blasrohre montieren bzw. demontieren. War-
ten Sie, bis der Motor im Stillstand ist. 

6. Achten Sie immer darauf, dass Sie sicher 
stehen und nicht das Gleichgewicht verlieren 
– vor allem dann, wenn Sie an Hanglagen 
arbeiten.

Pflege/Instandhaltung:
1. Schalten Sie nach dem Gebrauch und vor 

jeder Säuberung das Gerät aus.
2. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. 

Reparaturen nur von einer Fachkraft/vom 
Kundendienst ausführen lassen.

3. Verwenden Sie nur Original-Ersatz- und Zu-
behörteile. Die Benutzung von Zubehörtei-
len, die vom Hersteller nicht ausdrücklich 
empfohlen werden, kann Verletzungen oder 
Beschädigungen verursachen.

4. Bewahren Sie den Laubbläser stets an einem 
trockenen Ort außerhalb der Reichweite von 
Kindern auf. Setzen Sie das Gerät keinen 
Lösungsmitteln aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Laubbläser ist zum Zusammenblasen des 
Laubes in eine gewünschte Richtung oder Weg-
blasen des Laubes aus schwer zugänglichen 
Orten bestimmt. Das Gerät eignet sich nicht zur 
Nutzung in Gebäuden.
Das Gerät darf ohne Aufsicht nicht von Kindern 
oder gebrechlichen Personen bedient werden.

Akku laden
Laden Sie den Akkublock nur in dem vom Her-
steller gelieferten Ladegerät auf.
Zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verlet-
zungs- und Brandgefahr, lesen Sie die Bedie-
nungsanleitung des Ladegerätes gut durch, be-
vor Sie die Batterie Zelle aufladen. 

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch
Alle Anwendungen mit dem Gerät die nicht im 
Kapitel „bestimmungsgemäße Verwendung“ ge-
nannt sind, gelten als eine nicht bestimmungsge-
mäße Verwendung.

Der Laubsauger darf nicht zu folgenden Zwe-
cken eingesetzt werden:
 - Einsatz in geschlossenen Räumen
 - Einsatz als Lüfter
 - Pflege von Haustieren

Es besteht Verletzungsgefahr.
Für alle daraus entstandenen Sachschäden so-
wie Personenschäden, die auf Grund einer Fehl-
anwendung entstanden sind, haftet der Benutzer 
des Gerätes.
Bei Verwendung anderer bzw. nicht Original Bau-
teile an der Maschine erlischt herstellerseitig die 
Garantieleistung.

Restrisiken
Auch bei sachgemäßer Verwendung des Werk-
zeugs bleibt immer ein gewisses Restrisiko, das 
nicht ausgeschlossen werden kann. Aus der Art 
und Konstruktion des Werkzeugs können die 
folgenden potentiellen Gefährdungen abgeleitet 
werden:
 - Unbeabsichtigtes in Betrieb setzen des Pro-

duktes
 - Wegschleudern von Gegenständen durch den 

Luftstrahl
 - Schädigung des Gehöres, wenn kein vorge-

schriebener Gehörschutz getragen wird
 - Einatmen von Laub, Staub und aufgewirbelten 

Partikeln
Werden die in der Gebrauchsanweisung ent-
haltenen Anweisungen nicht beachtet, können 
aufgrund unsachgemäßer Benutzung andere 
Restrisiken auftreten. 
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Symbolerklärung

Folgenden Symbole werden auf diesem Elektrowerkzeug verwendet. Mit der richtigen Interpretation dieser Symbole 
können Sie das Elektrowerkzeug sicherer und effektiver bedienen.

SYMBOLE ERKLÄRUNG

WARNSYMBOL
Zeigt Gefahr, Warnhinweise oder Grund zu besonderer Vorsicht an. Kann zusammen mit 
anderen Symbolen oder Piktogrammen verwendet werden.

Vor Inbetriebnahme und vor allen Wartungs-, Montage- und Reinigungsarbeiten Gebrauchs-
anweisung gründlich lesen.

Das Elektrowerkzeug nicht bei Regen benutzen oder dem Regen aussetzen.

TRAGEN SIE AUGEN- UND GEHÖRSCHUTZ
WARNUNG:  Weggeschleuderte  Gegenstände  können  zu  schwerwiegenden Augenverlet-
zungen, übermäßiger Lärm kann zum Verlust des Gehörs führen. Tragen Sie beim Betrieb 
dieses Gerätes Augen- und Gehörschutz.
VERLETZUNGSGEFAHR! 
Achten Sie auf weggeschleuderte Gegenstände. 
Anwesende fernhalten.

HALTEN SIE ANDERE PERSONEN AUF ABSTAND
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass sich im Abstand von 5 m um den Arbeitsbereich 
niemand aufhält. Dies gilt insbesondere für Kinder und Tiere.

ROTIERENDE FLÜGELRÄDER!
Hände und Füße bei laufendem Gerät nicht in die Öffnungen stecken.

GEFÄHRLICHE AUFNAHMEÖFFNUNG
Hände und Füße bei laufendem Gerät nicht in die Öffnungen stecken.

Vor Überprüfung und Einstellarbeiten immer den Akku entfernen.

Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 5 m zu Dritten ein.

Ausgemusterte Elektrowerkzeuge und andere elektrotechnische und elektrische Erzeugnisse 
getrennt sammeln und einer umweltgerechten Wiederverwertung zuführen.

Bestätigt die Konformität des Elektrowerkzeugs mit den Richtlinien der Europäischen Ge-
meinschaft.

Garantierter Schallleistungspegel LWA 96 dB(A)
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Auspacken

Durch den Einsatz moderner Massenproduktionstechni-
ken ist es unwahrscheinlich, dass Ihr Elektrowerkzeug 
fehlerhaft ist oder dass Teile fehlen. Sollten Sie dennoch 
einen Fehler finden oder feststellen, dass das Gerät 
unvollständig ist, verwenden Sie das Gerät nicht, bis die 
betreffenden Teile ersetzt bzw. vorhandene Fehler be-
hoben wurden. Die Missachtung dieser Anweisung kann 
ernsthafte Verletzungen zur Folge haben.

Montage 

Einsetzen und Entfernen des Akkus (nicht im Liefer-
umfang enthalten)

Schalten Sie immer das Werkzeug aus, bevor Sie 
den Akku aus- oder einstecken.

1. Wenn Sie den Akku aus dem Werkzeug herausneh-
men wollen, drücken Sie die Verriegelungstasten auf  
beiden Seiten, und ziehen Sie den Akku aus dem 
Werkzeug (Abb. 1).

2. Um den Akku in das Werkzeug einzusetzen, zuerst 
den Sockel des Akkus mit der Führung im Gehäuse 
auf eine Linie bringen (Abb. 2). Anschließend den 
Akku in das Werkzeug schieben (Abb.1) bis die Ver-
riegelung hörbar einrastet. Der Akku muss fest ein-
rasten, da es sonst zu Verletzung für Sie oder andere 
Menschen kommen kann.

Warnung: Verwenden Sie nur den vom Hersteller 
vorgegebenen Akku.

Montage des Rohrs (Abb. 3) 
Betreiben Sie das Gerät nicht, bevor das Rohr 
vorschriftsmäßig am Gebläsegehäuse montiert ist.

1. Schieben Sie das Blasrohr mit den Führungsstegen 
(A) über die beiden Führungsnoppen (B) am Geblä-
segehäuse.

2. Drehen Sie das Rohr im Uhrzeigersinn bis es einrastet.

Betrieb

Starten und Stoppen (Abb. 4)
1. Starten: Einschaltsperre (1) drücken; anschließend 

Schalter (2) betätigen. Die Einschaltsperre (1) muss 
im Betrieb nicht mehr gedrückt werden.

2. Mit dem Drehknopf (4) kann die Blasgeschwindigkeit 
stufenlos reguliert werden.

3. Nach dem Einschalten kann durch drücken der Tur-
botaste (3) die höchste Blasgeschwindigkeit einge-
schaltet werden. Die höhere Blasleistung wird nur 
erzeugt, solange Sie die Turbotaste gedrückt halten.

Blasfunktion
• Vor jeder Inbetriebnahme kontrollieren Sie das Gerät 

auf einwandfreien Zustand.
• Untersuchen Sie vor dem Start den Arbeitsbereich. 

Entfernen Sie mit einem Besen oder Rechen alle 
Gegenstände oder Abfälle, die vom Laubbläser weg-
geschleudert werden können.

• Staubigen Boden gegebenenfalls leicht anfeuchten.

Arbeitshinweise (Abb. 5)
• Halten Sie das Blasrohr wie in der Abbildung 5 gezeigt 

etwa 20 cm über dem Boden, schalten Sie das Gerät 
ein und schwingen Sie damit leicht von einer Seite zur 
anderen. Blasen Sie den Abfall zu einem Haufen zu-
sammen. Halten Sie den Luftstrom nicht in die Mitte 
des Abfallhaufens.

• Passen Sie die Blasleistung den Erfordernissen an. 
• Achten Sie darauf, dass Sie den Luftstrom nicht auf 

Kinder, Haustiere, offene Fenster oder Autos richten.
• Während des Betriebes die Lüftungsschlitze stets frei 

halten, um eine Überhitzungen zu vermeiden.
• Gerät nicht auf nassen Böden verwenden.
• Nach der Arbeit das Gerät reinigen.

Reinigung und Lagerung

Achtung - Verletzungsgefahr! Entfernen Sie vor 
allen Arbeiten unbedingt den Akku aus dem Gerät.

Alle beschädigten und verschlissenen Teile müssen er-
setzt werden, damit der Laubbläser betriebssicher bleibt.

1. Lüftungsschlitze und Öffnungen mit einer Bürste rei-
nigen.

2. Verwenden Sie bitte keine Lösungsmittel oder Reini-
gungsmittel, die Chemikalien enthalten, welche die 
Plastikteile beschädigen könnten. Das Gehäuse mit 
einem Tuch abwischen.

3. Bewahren Sie das Gerät trocken und frostsicher auf, 
außerhalb der Reichweite von Kindern.

4. Lagern und laden Sie Ihren Akku an einem kühlen 
Ort. Temperaturen oberhalb oder unterhalb der nor-
malen Raumtemperatur verkürzen die Lebensdauer 
des Akkus.

5. Lagern Sie Akkus nicht im entladenen Zustand. War-
ten Sie, bis der Akku abgekühlt ist und laden Sie ihn 
vollständig auf.

6. Akkus verlieren allmählich ihre Ladung. Je höher die 
Temperatur, desto schneller verlieren sie ihre Ladung. 
Bei längerer Lagerung den Akku jeden Monat oder 
zweiten Monat wieder aufladen. Dadurch wird die Le-
bensdauer des Akkus verlängern.

Achtung!
Für weitergehenden Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten 
geben Sie bitte das Gerät an eine Servicestelle. 

Hinweise zum Umweltschutz / Entsorgung

Führen Sie das Gerät einer ordnungsgemäßen Entsor-
gung zu, wenn es einmal ausgedient hat. Trennen Sie das 
Netzkabel ab, um Missbrauch zu vermeiden. Entsorgen 
Sie das Gerät nicht über den Hausmüll, sondern geben 
Sie es im Interesse des Umweltschutzes an einer Sam-
melstelle für Elektrogeräte ab. Ihre zuständige Kommune 
informiert Sie gerne über Adressen und Öffnungszeiten. 
Geben Sie auch Verpackungsmaterialien und abgenutzte 
Zubehörteile an den vorgesehenen Sammelstellen ab.

Nur für EU-Länder
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den 
Hausmüll!
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Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- 
und Elektronik- Altgeräte und Umsetzung in nationales 
Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt 
gesammelt werden und einer umweltgerechten Wieder-
verwertung zugeführt werden.
Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle 
Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten 
Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. 
Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle 
überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der 
nationalen Kreislaufwirtschafts und Abfallgesetze durch-
führt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigefügte 
Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Reparaturdienst

Der Service erfolgt über die Firma Mountfield, deren Läden, 
spezialisierten Dienstleistern und über deren Händler. 
Die Adresse und Telefonnummer der nächstgelegenen 
Servicewerkstatt finden Sie in der Garantiekarte, im 
Telefonbuch „Gelbe Seiten“ unter „Garten-Werkzeuge 
und Maschinen“, auf der Webseite: www.mountfield.cz / 
Service-Center oder in ihrem Katalog.

Ersatzteile

Falls Sie Zubehör oder Ersatzteile benötigen, wenden 
Sie sich bitte an unseren Service.
Verwenden Sie für die Arbeit mit diesem Gerät kei-
nerlei Zusatzteile außer denjenigen, die von unserem 
Unternehmen empfohlen werden. Andernfalls können 
der Bediener oder in der Nähe befindliche Unbeteiligte 
ernsthafte Verletzungen erleiden, oder das Gerät kann 
beschädigt werden.
Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben 
gemacht werden:
• Typ des Gerätes
• Artikelnummer des Gerätes

Gewährleistung- und Garantiebedingungen

Für dieses Elektrowerkzeug leisten wir unabhängig von 
den Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag 
gegenüber dem Endabnehmer wie folgt Garantie: 
Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit der 
Übergabe die durch Originalkaufbeleg nachzuweisen ist. 
Bei kommerziellem Einsatz sowie Verleih reduziert sich 
die Garantiezeit auf 12 Monate. Ausgenommen von der 
Garantie sind Verschleißteile, Akkus und Schäden die 
durch Verwendung falscher Zubehörteile, Reparaturen 
mit Nichtoriginalteilen, Gewaltanwendungen, Schlag und 
Bruch sowie mutwillige Motorüberlastung entstanden 
sind. Garantieaustausch erstreckt sich nur auf defekte 
Teile, nicht auf komplette Geräte. Garantiereparaturen 
dürfen nur von autorisierten Werkstätten oder vom 
Werkskundendienst durchgeführt werden. Bei Fremdein-
griff erlischt die Garantie.
Porto, Versand- und Nachfolgekosten gehen zu Lasten 
des Käufers. 
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Akku Laubbläser IAB 40-25

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

WARNUNG: Der Vibrationsemissionswert kann während des tatsächlichen Gebauchs des Elektrowerkzeugs vom 
angegebenen Wert abweichen, je nachdem, wie das Werkzeug gemäß folgender Beispiele und anderweitiger Ver-
wendungsmöglichkeiten eingesetzt wird:
 - Wie das Werkzeug verwendet wird und welche Materialen geschnitten werden.
 - Das Werkzeug ist in gutem Zusland und gut gepflegt. Verwendung des richtigen Zubehörs für das Werkzeug und 

Gewährleistung seiner Schärfe und seines guten Zustands.
 - Die Festigkei der Handgriffe und ob Antivibrationszubehör verwendet wird.
 - Ob das verwendete Werkzeug dem Design und diesen Anweisungen entsprechend verwendet wird.
 - Wird dieses Werkzeug nicht angemessen gehandhabt, kann es ein Hand-Arm-Vibrationssyndrom erzeugen.

WARNUNG: Um sicher zu sein, sollte eine Abschätzung des Belastungsgrades aller Arbeitsabschnitte während der 
tatsächlichen Verwendung berücksichtigt werden, z.B. die Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist und wenn 
es sich im Leerlauf befindet. Auf diese Weise kann der Belastungsgrad während der gesamten Arbeitszeit wesentlich 
gemindert werden.
Minimieren Sie ihr Risiko, wenn Sie Vibrationen ausgesetzt sind.
Pflegen Sie das Werkzeug diesen Anweisungen entsprechend und achten Sie auf eine gute Einfettung (wo erfor-
derlich).
Bei regelmäßiger Verwendung dieses Werkzeugs sollten Sie in Antivibrationszubehör investieren.
Vermeiden Sie den Einsatz von Werkzeugen bei Temperaturen von 10°C oder darunter. Machen Sie einen Arbeits-
plan, um die Verwendung von hochvibrierenden Werkzeugen auf mehrere Tage zu verteilen.

Angaben zur Geräuschemission gemäß Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) bzw. EG-Maschinenrichtlinie: Der 
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz kann 80 dB (A) überschreiten. In dem Fall sind Schallschutzmaßnahmen für den 
Bediener erforderlich (z.B. Tragen eines Gehörschutzes).

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät darf in Wohngebieten nach der deutschen Maschinenlärmschutzverordnung 
vom September 2002 an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr nicht in Betrieb 
genommen werden. 
Beachten Sie zusätzlich auch die landesrechtlichen Vorschriften zum Lärmschutz!

Technische Daten

Betriebsspannung 40 V DC

Akkutyp * R3-360-AH-U-02

Betriebsspannung / Akkukapazität / Akku Leistung Li-Ion 40 V / 2,5 Ah / 100 Wh

Ladestation * R3-360-3A-02 Schnell-Lader

 R3-360-1A-02 Ladegerät

Laufzeit max. 10 - 60 min

Blasgeschwindigkeit 320 km/h

Max. Saugleistung 13 m³/min

Gewicht 2,7 kg

Schalldruck LpA  (EN 50636-2-100:2014) 85 dB(A)    K = 3,0 dB

Schallleistungspegel LWA  (2000/14/EG) 96 dB(A)    

Vibrationen (EN 50636-2-100:2014) <2,5 m/s2   K = 1,5 m/s2 

* nicht im Lieferumfang enthalten
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EG-Konformitätserklärung

Wir, ikra GmbH, Schlesierstraße 36, D-64839 Münster, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt 
Akku Laubbläser IAB 40-25, auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen Sicherheits- und Gesund-
heitsanforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie), 2011/65/EU 
(RoHS-Richtlinie) , 2000/14/EG und 2005/88/EC (Geräuschrichtlinie) einschließlich aller Änderungen entspricht. 
Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen 
wurden folgende Normen und/oder technische Spezifikation(en) herangezogen:
EN 60335-1:2012+A11:2014; EN 50636-2-100:2014; EN 62233:2008; EN 50581:2012
EK9-BE-82:2013; EK9-BE-89:2014; EK9-BE-88:2014; EK9-BE-77(V3):2015; EK9-BE-91:2015
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
gemessener Schallleistungspegel   95 dB(A) 
garantierter Schallleistungspegel     96 dB (A)
Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang V / Richtlinie 2000/14/EG
Das Baujahr ist auf dem Typschild aufgedruckt und zusätzlich anhand der fortlaufenden Seriennummer feststellbar.

Münster, 07.09.2017   

   
Matthias Fiedler, Senior Product Manager Ikra GmbH  

Aufbewahrung der technischen Unterlagen: 
Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany
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Ak. fukar na listí IAB 40-25 

Váš fukar na listí (vysavač listí) byl vyvinut a vyroben dle nejnovějších poznatků z kvalit-
ních materiálů, aby dosáhl dlouhé životnosti, jeho používání bylo bezproblémové a v zájmu 
bezpečnosti uživatele. Při správném používání vám váš fukar listí (vysavač listí) bude dobře 
sloužit hodně let.

Překlad původního návodu k použití

Obsah Strana

Obrázky 1 - 4

Všeobecné bezpečnostní pokyny CZ-2

• Pracovní prostor CZ-2

• Elektrická bezpečnost CZ-2

• Bezpečnost osob CZ-2

• Používání a ošetřování elektrického nářadí CZ-2

• Pečlivé nakládání s přístroji a používání akumulátorových přístrojů CZ-3

• Servis CZ-3

• Bezpečnostní předpisy pro nabíječky a akumulátory CZ-3

• Všeobecné bezpečnostní pokyny CZ-4

• Další bezpečnostní pokyny k fukaru na listí CZ-4

Používání v souladu s určením CZ-5

Vysvětlení symbolů CZ-7

Vybalení CZ-8

Montáž CZ-8

• Použití a odstranění akumulátorů CZ-8

• Montáž trubice CZ-8

Provoz CZ-8

• Spuštění a zastavení CZ-8

• Funkce foukání CZ-8

• Pracovní pokyny CZ-8

Čištění a skladování CZ-8

Pokyny k ochraně životního prostředí / likvidaci CZ-8

Opravy CZ-9

Objednávka náhradních dílů CZ-9

Záruční podmínky CZ-9

Technické parametry CZ-10

ES Prohlášení o shodě CZ-11

Servis
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Všeobecné bezpečnostní pokyny 
POZOR! Přečtěte si všechny pokyny. Nedodrže-
ní níže uvedených pokynů může mít za následek 
zásah elektrickým proudem, požár a / nebo těžké 
zranění. Níže uváděný pojem „elektrické nářadí“ 
se vztahuje na elektrické nářadí napájené z 
elektrické sítě (se síťovým kabelem) a elektrické 
nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového 
kabelu). 
TYTO POKYNY SI DOBŘE USCHOVEJTE. 

Pracovní prostor 
• Svůj pracovní prostor udržujte vždy čistý a 

uklizený. Nepořádek a neosvětlené části pra-
covního prostoru mohou vést k úrazům.  

• S přístrojem nepracujte v prostředí s ne-
bezpečím výbuchu, ve kterém se nacházejí 
hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elek-
trické nářadí vytváří jiskry, které by takový 
prach nebo páry mohli zapálit. 

• V průběhu používání elektrického nářadí 
udržujte děti a jiné osoby v bezpečné vzdá-
lenosti. Při odvrácení můžete ztratit kontrolu 
nad přístrojem.

Elektrická bezpečnost 
• Vidlice použité nabíječky musí odpovídat 

síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoli způsobem 
neupravujte vidlici. Nepozměněné vidlice a 
vhodné zásuvky snižují riziko zásahu elektric-
kým proudem. 

• Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými po-
vrchy jako rourami, topením, kamny a led-
nicemi. Zvýšené riziko zásahu elektrickým 
proudem v případě uzemnění Vašeho těla. 

• Přístroj nevystavujte dešti. Vniknutí vody 
do elektrického přístroje zvyšuje riziko zásahu 
elektrickým proudem. 

Bezpečnost osob 
• Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co dě-

láte a k práci s elektrickými přístroji přistu-
pujte s rozmyslem. Přístroj nepoužívejte, 
jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alko-
holu nebo léků. Malý okamžik nepozornosti 
při používání přístroje může mít za následek 
vážná zranění.

• Používejte osobní ochranné vybavení a 
vždy ochranné brýle. Používání osobního 
ochranného vybavení jako protiprachové 
masky, protiskluzové pracovní obuvi, ochran-
né přilby nebo ochrany sluchu, podle druhu 

a použití elektrického přístroje, snižuje riziko 
poranění.

• Předcházejte náhodnému uvedení přístroje 
do provozu. Zkontrolujte, zda je elektrické 
nářadí vypnuté dříve, nežli ho připojíte k 
síti a/nebo akumulátoru, uchopíte nebo 
ponesete. Pokud přístroj přenášíte s prstem 
na spínači nebo zapnutý přístroj připojíte k 
proudovému napájení, může to mít za násle-
dek nehodu.

• Před zapnutím přístroje odstraňte nastavo-
vací nástroje a nebo klíče. Nástroj a nebo 
klíč, který zůstane v otočné části přístroje, 
může způsobit zranění.

• Nepřeceňujte se. Dbejte vždy na stabilní 
postoj a vždy udržujte rovnováhu. Tak bu-
dete moct přístroj v neočekávaných situacích 
lépe kontrolovat. 

• Používejte vhodné oblečení. Nenoste žádné 
volné oblečení nebo ozdoby. Vlasy, obleče-
ní a obuv držte v bezpečné vzdálenosti od 
pohyblivých dílů. Volné oblečení, ozdoby a 
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly 
přístroje zachycené. 

• Pokud je možné namontovat zařízení k 
odsávání prachu nebo záchytná zařízení, 
přesvědčte se, zda jsou tato připojená a 
správně použitá. Používaní těchto zařízení 
snižuje ohrožení prachem. 

Používání a ošetřování elektrického nářadí 
• Nepřetěžujte přístroj. Ke své práci použí-

vejte k tomu určené elektrické nářadí. S 
vhodným elektrickým nářadím budete v uve-
deném výkonovém rozsahu pracovat lépe a 
bezpečněji.

• Nepoužívejte žádné elektrické nářadí, u 
kterého je poškozený vypínač. Elektrický 
přístroj, který nejde zapnout nebo vypnout, je 
nebezpečný a musí být opravený. 

• Před nastavováním přístroje, výměnou pří-
slušenství nebo odložením přístroje vždy 
vytáhněte akumulátor z přístroje. Tímto opat-
řením zabráníte nechtěnému spuštění přístroje. 

• Pokud elektrické nářadí nepoužíváte, držte 
ho mimo dosah dětí. Nenechte pracovat s 
přístrojem osoby, které s ním nejsou se-
známené nebo které nečetly tyto pokyny. 
Elektrické nářadí je nebezpečné, pokud ho 
používají nezkušené osoby. 

• Přístroj důkladně ošetřujte. Kontrolujte, 
zda pohyblivé části přístroje bezchybně 
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fungují a nezadrhávají se, zda dílce nejsou 
zlomené nebo tak poškozené, že by mohly 
mít negativní vliv na funkci přístroje. Před 
použitím přístroje nechte  poškozené díly 
opravit. Mnohá nehoda má svou příčinu ve 
špatně udržovaném elektrickém nářadí. 

• Používejte elektrické nářadí, příslušentví, 
náhradní nástroje atd. ve smyslu těchto 
pokynů a tak, jako je to pro tento speciální 
typ přístroje předepsané. Respektujte při-
tom pracovní podmínky a prováděný druh 
činnosti. Použití elektrického nářadí k jiným 
jako určeným účelům může vést ke vzniku  
nebezpečných situací. 

Pečlivé nakládání s přístroji a používání aku-
mulátorových přístrojů
• Zajistěte, aby byl přístroj vypnut ještě před-

tím, než nasadíte akumulátor. Nasazování 
(připojování) akumulátoru k elektrickému pří-
stroji, který je zapnutý, může vést k úrazům.

• Akumulátory nabíjejte pouze v takových 
nabíjecích přístrojích, které jsou doporuče-
ny výrobcem. U nabíjecího přístroje, který je 
vhodný pro určitý typ akumulátorů, hrozí po-
žár, pokud je používán k nabíjení jiných aku-
mulátorů.

• V elektrických přístrojích používejte vždy 
pouze k nim určené akumulátory. Používání 
jiných akumulátorů může vést k poraněním a k 
nebezpečí požáru.

• Nepoužívané akumulátory uchovávejte 
mimo dosah kancelářských sponek, mincí, 
klíčů, šroubů nebo jiných kovových před-
mětů, které by mohly způsobit přemostění 
kontaktů akumulátoru. Zkrat mezi kontakty 
akumulátoru může způsobit popáleniny nebo 
požár.

• Při nesprávném použití může z akumuláto-
ru vytékat kapalina. Vyvarujte se kontaktu 
s akumulátorovou kapalinou. Při náhod-
ném kontaktu s akumulátorovou kapalinou 
opláchněte zasažené místo vodou. Jestliže 
se akumulátorová kapalina dostane do očí, 
vyhledejte navíc také lékařskou pomoc. Uni-
kající akumulátorová kapalina může způsobo-
vat podrážení kůže nebo popáleniny.

Servis 
• Přístroj nechte opravovat jenom kvalifiko-

vanému personálu a pouze s použitím origi-
nálních náhradních dílů. Tím bude zaručené, 
že bezpečnost přístroje zůstane zachovaná. 

Bezpečnostní předpisy pro nabíječky a 
akumulátory (nejsou součástí rozsahu dodávky)

• Před nabitím akumulátorové baterie si přečtě-
te předpisy a bezpečnostní pokyny.

• K nabíjení akumulátorové baterie používejte 
výhradně předepsanou nabíječku. 

• Touto nabíječkou nenabíjejte žádné další aku-
mulátorové baterie. Nabíječku lze používat 
pouze spolu s příslušnou akumulátorovou ba-
terií.

• Nabíječku používejte pouze v suchém prosto-
ru při teplotě mezi 10 °C a 40 °C.

• Poškozenou nabíječku nepoužívejte.
• Nabíječku a akumulátorovou baterii dávejte 

opravit pouze do schváleného zákaznického 
servisu

• Zabraňte zkratu akumulátorové baterie. Za-
jistěte, aby se přípojky akumulátorové baterie 
nedostaly do styku s kovovými předměty.

• Akumulátorovou baterii neskladujte na mís-
tech, kde může teplota dosáhnout 40 °C, např. 
v autě zaparkovaném na slunci.

• Nabíječku nepoužívejte a akumulátorovou ba-
terii nevystavujte vlhkému prostředí.

• Akumulátorové baterie nespalujte.
• Nikdy se nepokoušejte otvírat akumulátorové 

baterie.
• Pokud se tekutina z akumulátorové baterie 

(25–30% roztok hydroxidu draselného) do-
stane do styku s pokožkou, ihned ji oplách-
něte dostatečným množstvím vody. Roztok 
zneutralizujte pomocí jemné kyseliny, jako je 
citronová šťáva nebo ocet. Pokud se roztok 
dostane do očí, vyplachujte je po dobu aspoň 
10 minut pod tekoucí vodou a následně vyhle-
dejte lékaře.

Bezpečně zlikvidovaná baterie:
Tento produkt nelze likvidovat s běžným odpa-
dem. Staré stroje obsahují cenné recyklovatelné 
materiály, které by se měli odvézt do sběrného 
dvora aby nekontrolovanou likvidací odpadu 
neohrozily zdraví lidí a životní prostředí. Staré 
stroje proto recyklujte prostřednictvím vhodných 
sběrných systémů nebo stroj odešlete k likvidaci 
na místo, kde jste ho zakoupili. Tam přístroj ode-
vzdají ke správné recyklaci materiálu. Když váš 
elektronický přístroj doslouží, neodhazujte jej do 
odpadu, ale ekologicky jej zlikvidujte.

Vytékání baterie:
Pokud baterie netěsní myslete na to, aby se vy-
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tékající tekutina nedostala do styku s pokožkou 
nebo očima. 
Pokud se tak stane, vypláchněte postiženou ob-
last dostatečným množstvím vody a vyhledejte 
lékaře. 
Vytékající tekutinu setřete suchým hadříkem a 
spolu se starým přístrojem zlikvidujte prostřed-
nictvím vhodného sběrného systému.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

• Toto zařízení není určeno pro použití osobami 
(včetnědětí) s omezenými fyzickými, senzo-
rickými nebo du-ševními schopnostmi nebo 
osobami bez zkušeností aznalostí, s výjimkou 
případu, když je nad nimi prová-děn dozor a 
když jsou jim poskytnuty pokyny pro pou-žití 
zařízení ze strany dospělé osoby, odpovědné 
za je-jich bezpečnost. 

• Děti musí zůstat pod dozorem, aby sezajistilo, 
že si nehrají se zařízením.

1) Obeznámení
1. Přečtěte si pozorně pokyny. Obeznamte se 

s ovládacími prvky a správným používáním 
stroje.

2. Nikdy nedovolte dětem obsluhovat stroj.
3. Nikdy nedovolte obsluhovat stroj osobám, 

které si nepřečetly pokyny k obsluze stroje. 
Místní předpisy mohou omezovat minimální 
věk uživatele.

4. Jsou-li v blízkosti osoby, zvláště děti, nebo 
zvířata, nepracujte se strojem.

5. Obsluha nebo uživatel je odpovědný za ne-
hody a ohrožení jiných osob a jejich majetku.

2) Příprava
1. Během práce se strojem vždy noste vhodnou 

obuv a dlouhé kalhoty.
2. Oblékejte se správně - nenoste volné oble-

čení nebo šperky. Mohly by se zachytit do 
pohyblivých částí. Při provozu venku doporu-
čujeme používat gumové rukavice a vhodnou 
obuv.

3. Noste ochranu vlasů, abyste si svázali vlasy. 
Během práce noste ochranné brýle.

4. V rámci předcházení podráždění prachem 
doporučujeme nosit prachovou masku.

5. Pokud jsou ochranné štíty nebo kryty po-
škozeny, nebo bezpečnostní zařízení , např. 
zásobník na nečistoty, nejsou na svém místě, 
nepracujte se strojem.

3) Manipulace
1. Akumulátorový blok vymontujte když:

 - přístroj nepoužíváte, přepravujete jej, nebo 
ho ponecháváte bez dozoru;  

 - přístroj kontrolujete, čistíte nebo odstraňu-
jete blokace; 

 - provádíte čištění nebo údržbu, nebo měníte 
příslušenství;

 - po kontaktu s cizím tělesem nebo nezvyk-
lých vibracích.

2. Chraňte před nebezpečným prostředím - pří-
stroj nikdy nepoužívejte ve vlhkém nebo 
mokrém prostředí.

3. S přístrojem pracujte pouze za denního světla 
nebo při dobrém umělém osvětlení.

4. Nikdy se před něj nenatahujte a neustále 
udržujte rovnováhu.

5. Na svazích se ujistěte, že stojíte opravdu 
stabilně.

6. Choďte, nikdy neutíkejte.
7. Vstupy chlazení udržujte v čistotě.
8. Nečistoty nikdy nefoukejte směrem na osoby 

v okolí.

4) Údržba a skladování
Před každým čištěním nebo údržbou stroj vypně-
te a vyberte akumulátorovou baterii.
1. Všechny matice, čepy a šrouby udržujte v 

čistotě abyste zajistili, že stroj bude mít dobré 
pracovní podmínky.

2. Pravidelně kontrolujte opotřebení stroje nebo 
zhoršení jeho stavu.

3. Opotřebené nebo poškozené díly nahraďte.
4. Používejte pouze originální náhradní díly a 

příslušenství.
5. Odstavené stroje uchovávejte ve vnitřních 

prostorech - přístroje by měly být vždycky 
uskladněny uvnitř, v suchých a vysokých 
nebo uzavřených prostorech, mimo dosah 
dětí, pokud nejsou v provozu.

Další bezpečnostní pokyny k fukaru na listí
 - Stroj je určen pouze k soukromému použití. 

Nesmí se používat k údržbě veřejné zeleně, 
parků, sportovišť, na zelených pruzích, v ze-
mědělství a lesnictví.

 - Stroj smí být provozován pouze v rozumných 
časech - ne příliš brzy ráno ani pozdě večer, 
kdy by mohl rušit jiné. Dodržujte časy přede-
psané místním zastupitelstvem.

 - Pocit svrbění nebo necitlivosti rukou je znám-
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kou nadměrných vibrací. Při dlouhodobějším 
používání přístroje omezte dobu používání, 
vkládejte dostatečně dlouhé přestávky v práci, 
rozdělte práci mezi více osob nebo noste anti-
vibrační ochranné rukavice.

 - Určité hlukové zátěži nelze při používání toho-
to přístroje zabránit. Přeložte hlukově intenziv-
ní práce na schválené a k tomu určené časy. 
Dodržujte příp. doby klidu a omezte dobu 
práce na nejnutnější. Pro vaši osobní ochranu 
a ochranu osob nacházejících se v blízkosti je 
třeba nosit ochranu sluchu.

 - Během provozu by měl stroj běžet na co nej-
nižší otáčky.

 - Před zahájením foukání odstraňte cizí tělesa 
pomocí hrábí a smetáku.

 - Pokud jde o prašný povrch, nejdřív jej navlh-
čete, nebo použijte zvlhčovací přídavný díl, 
je-li k dispozici.

 - Použijte celou násadu na foukací trysku, aby 
mohl proud vzduchu pracovat v blízkosti země.

 - Dbejte na děti a domácí zvířata, otevřená okna 
a cizí tělesa bezpečně odfoukněte.

Příprava:
1. Před zahájením práce se ujistěte, že váš 

stroj je v bezvadném stavu. Nikdy nepracujte 
s fukarem, pokud je jakákoli z jeho součástí 
poškozena nebo opotřebovaná.

2. Jiné osoby, hlavně děti nebo domácí zvířata 
se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od 
zapnutého přístroje. Uvedené osoby musí bát 
aspoň 6 metrů od pracovní oblasti.

3. Hranaté, ostré, horké nebo žhavé látky pře-
dem odstraňte.

4. Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu: 
Ujistěte se, že vypínač je při zapojení do sítě 
vypnut.

Ovládání:
1. Neprovozujte stroj naboso nebo v otevřených 

sandálech. K ochraně svých nohou vždycky 
používejte pevné nebo vysoké boty - čerstvě 
pokosená tráva je vlhká a klouže. Gumové 
nebo ručně zhotovené boty zvyšují bezpeč-
nost. K ochraně novou používejte dlouhé 
kalhoty. Při pracích s fukarem na listí použí-
vejte vždycky ochranné brýle nebo příslušné 
bezpečnostní skla. Jakmile hladina akus-
tického tlaku přesáhne příjemnou úroveň, 
používejte ochranu sluchu.

2. Dlouhé vlasy si sepněte, aby nebyly delší, 

než po ramena. Volné oblečení, kravaty, 
třásně a visící řemeny udržujte v dostatečné 
vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí.

3. Trubicí nikdy nemiřte na lidi nebo okna.
4. Tento přístroj lze používat pouze v souladu s 

určeným použitím. 
5. Před montáží nebo demontáží foukací trubi-

ce vypněte stroj. Počkejte, dokud se motor 
nezastaví. 

6. Vždycky dbejte na to, abyste stáli bezpečně 
a neztratili rovnováhu - především při práci 
na svazích.

Péče/údržba:
1. Po použití a před každým čištěním stroj vy-

pněte.
2. Nepokoušejte se stroj opravovat. Opravy může 

provádět pouze odborník/zákaznický servis.
3. Používejte pouze originální náhradní díly a 

příslušenství. Použití příslušenství, které není 
vysloveně schváleno výrobcem, může způso-
bit poranění nebo poškození.

4. Fukar na listí uchovávejte vždycky na suchém 
místě mimo dosahu dětí. Přístroj nevystavujte 
rozpouštědlům.

Používání v souladu s určením:
Fukar listí je určen ke sfoukávání listí požado-
vaným směrem nebo odfukování listí z těžce 
přístupných míst. Stroj není vhodný k použití v 
budovách.
Přístroj nesmí obsluhovat děti nebo křehké oso-
by bez dozoru.

Nabití akumulátorové baterie
Akumulátorový blok nabíjejte pouze nabíječkou 
dodanou výrobcem.
V rámci ochrany před elektrickým proudem, zra-
něním a požárem si před nabíjením baterie pře-
čtěte návod k obsluze nabíječky. 

Používání v rozporu s určením
Použití stroje, které není uvedeno v kapitole „Po-
užívání v souladu s určením“, se považuje za po-
užívání v rozporu s určením.
Fukar na listí (vysavač na listí) se nesmí používat 
na tyto účely:
 - Použití v uzavřených prostorech
 - Použití jako větrák
 - Použití jako větrák

Vzniká nebezpečí poranění.
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Za všechny vzniklé věcné škody a poškození 
osob, které vzniklo v důsledku nesprávného 
použití ručí uživatel stroje.
Při použití jiných, nebo neoriginálních náhrad-
ních dílu stroje zaniká jakýkoli nárok na po-
skytnutí záruky ze strany výrobce.

Zbytková rizika
I při odborném používání nástroje vždy zůstá-
vá určité zbytkové riziko, které nelze vyloučit. 
Z druhu a konstrukce nástroje lze vyvodit tato 
potenciální nebezpečí:
 - Neúmyslné uvedení produktu do provozu
 - Vymrštění předmětů proudem vzduchu
 - Poškození sluchu, pokud není používána 

předepsaná ochrana sluchu
 - Vdechnutí listí, prachu nebo zvířených čás-

tic
Pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v ná-
vodu na použití, mohou se v důsledku neod-
borného použití objevit další zbytková rizika. 
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Vysvětlení symbolů

Na tomto elektrickém nářadí jsou použity následující symboly. Správnou interpretací těchto symbolů můžete 
elektrické nářadí obsluhovat bezpečněji a efektivněji.

SYMBOLY VYSVĚTLENÍ

SYMBOL VÝSTRAHY
Označuje nebezpečí, výstražná upozornění, nebo důvod ke zvláštní opatrnosti. Může být 
použitý společně s jinými symboly nebo piktogramy.

Před uvedením do provozu a před všemi pracemi na údržbě, montáži a čištění si důkladně 
přečtěte návod k obsluze.

Elektrické nářadí nepoužívejte při dešti ani jej dešti nevystavujte.

NOSTE OCHRANU OÈÍ A SLUCHU
Výstraha: Odhozené předměty mohou zapříčinit těžká zranění očí, nadměrný hluk může 
vést ke ztrátě sluchu. Proto při provozu tohoto přístroje noste ochranu očí a sluchu.

NEBEZPEÈÍ PORANĚNÍ!
Dávejte pozor na přístrojem odmrštěné předměty. 
Udržujte kolem stojící osoby v bezpečné vzdálenosti.

DODRŽUJTE ODSTUP OD OKOLOSTOJÍCÍCH OSOB
Výstraha: Dbejte na to, aby se do vzdálenosti 5 m okolo pracovní oblasti nikdo nezdržoval. To 
platí obzvláště pro děti a zvířata.

ROTUJÍCÍ LOPATKOVÁ KOLA !
U běžícího přístroje nevkládejte do otvorů ruce a nohy. 

NEBEZPEČNÝ ZÁCHYTNÝ OTVOR 
Do tohoto otvoru nevkládejte u běžícího přístroje ruce a nohy .

Před kontrolou a nastavování vždycky odstraňte akumulátorovou baterii.

Udržujte bezpečnou vzdálenost od třetích osob aspoň 5 m.

POZOR OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ ! 
Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s domovním/komunálním odpadem. Vysloužilý 
přístroj je zapotřebí odevzdat ve sběrně, zabývající se ekologickou likvidací.

Potvrzuje shodu elektrického nářadí se směrnicemi Evropských společenství.

Zaručená hladina akustického výkonu 96 dB(A)
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Vybalení 
Díky používání techniky masové produkce je nepravdě-
podobné, aby Vaše elektrické nářadí bylo chybné nebo 
aby chyběly nějaké díly. Pokud by jste však přesto zjis-
tili chybu nebo zjistili, že přístroj není kompletní, přístroj 
nepoužívejte, pokud nebudou příslušné díly nahrazené 
resp. chyba odstraněná. Nerespektování toho pokynu 
může mít za následek vážná poranění.

Montáž 

Použití a odstranění akumulátorů (nejsou součástí roz-
sahu dodávky)

Před vložením nebo vyjmutím akumulátorů stroj 
vždycky vypněte.

1. Pokud chcete ze stroje vyjmout akumulátor, stiskněte 
tlačítko blokování na obou stranách a akumulátoro-
vou baterii vytáhněte ze stroje (obr. 1).

2. Pokud chcete akumulátorovou baterii vložit do stroje, 
uveďte nejdřív podstavec akumulátoru a vedení krytu 
do jedné roviny (obr. 2). Následně nasuňte akumu-
látor do stroje (obr. 1) dokud neuslyšíte, že zaklaplo 
blokování. Akumulátor musí pevně zaklapnout, jinak 
může poranit vás nebo jiné osoby.

Výstraha: Požívejte pouze akumulátorové baterie 
předepsané výrobcem.

Montáž trubice (obr. 3) 
Přístroj neuvádějte do provozu, dokud trubici 
správně nenamontujete na kryt dmychadla.

1. Vodicí růžici vzduchové hadice (A) nasuňte přes oba 
vodicí uzly (B) na krytu dmychadla.

2. Trubicí otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud 
nezaklapne.

Provoz
Spuštění a zastavení (obr. 4)
1. Spuštění: Zatlačte aretaci zapnutí (1) a stiskněte 

vypínač (2). Aretace zapnutí (1) nemusí být během 
provozu stisknuta.

2. Otočným knoflíkem (4) lze plynule nastavovat rych-
lost foukání.

3. Po zapnutí lze stisknutím turbotlačítka (3) zapnout 
nejvyšší rychlost foukání. 

Funkce foukání
• Před každým uvedením do provozu zkontrolujte bez-

chybný stav stroje.
• Před začátkem zkontrolujte pracovní oblast. Pomocí 

koštěte nebo hrábí odstraňte předměty nebo odpad, 
který by fukar mohl vymrštit.

• Prašné povrchy v případě potřeby lehce navlhčete.

Pracovní pokyny (obr. 5)
• Vzduchovou hadici držte (jako na obrázku 5) asi 20 

cm nad zemí, zapněte stroj a pomalu ním přecházejte 
s jedné strany na druhou. Odpad nafoukejte na jednu 
hromadu. Proudem vzduchu nemiřte doprostřed hro-
mady odpadu.

• Výkon foukání přizpůsobte aktuální potřebě. 
• Dbejte na to, aby proud vzduchu nemířil na děti, domá-

cí zvířata, otevřená okna nebo auta.
• Během provozu udržujte větrací otvor stále volný, aby 

se zamezilo přehřátí.
• Přístroj nepoužívejte na mokré podlahy.
• Stroj po práci vyčistěte.

Čištění a skladování

Pozor, nebezpečí úrazu! Před všemi pracemi 
bezpodmínečně vyjměte akumulátorovou baterii 
z přístroje.

Všechny poškozené a opotřebované díly se musí nahra-
dit, aby byl provoz fukaru na listí bezpečný.

1. Větrací otvor a otvory vyčistěte kartáčem.
2. Nepoužívejte rozpouštědla nebo čisticí prostředky, 

které obsahují chemikálie, které mohou poškodit 
plastové čísti. Kryt otřete hadříkem.

3. Fukar na listí uchovávejte vždycky na suchém mís-
tě, chraňte jej před mrazem a udržujte mimo dosahu 
dětí.

4. Akumulátorové baterie skladujte a nabíjejte na chlad-
ném místě. Teploty vyšší nebo nižší než je běžná po-
kojová teplota zkracují životnost baterie.

5. Akumulátorové baterie neskladujte vybité. Počkejte, 
dokud se akumulátorová baterie neochladí a úplně ji 
nabijte.

6. Akumulátorové baterie postupně ztrácí svůj náboj. 
Čím vyšší je teplota, tím rychleji ztrácejí náboj. Při 
delším skladování nabíjejte akumulátorovou baterie 
každý měsíc nebo každý druhý měsíc. Prodloužíte 
tak životnost baterie.

Pozor!
Pro rozsáhlejší údržbu nebo opravy stroj odvezte do 
servisu. 

Pokyny k ochraně životního prostředí / likvidaci

Vysloužilou pilu odevzdejte na sběrném místě k odborné 
likvidaci. Odstřihněte přívodní elektrický kabel, aby se 
zamezilo zneužití pily. Nevyhazujte zařízení do komunál-
ního odpadu, ale v rámci ochrany životního prostředí jej 
odevzdejte na sběrném místě pro elektrická zařízení. O 
adresách a otvíracích časech se informujte na obecním 
úřadě. Na příslušných sběrných místech odevzdejte 
rovněž balicí materiály a opotřebované díly příslušenství.

Pouze pro země EU
Nevyhazujte elektrické nářadí do komunálního 
odpadu!
Elektropřístroje musí být sbírány, recyklovány a 
zlikvidovány způsobem, který nepoškozuje život-
ní prostředí. 

Podle evropské směrnice 2012/19/ES o odpadních elek-
trických a elektronických zařízeních (OEEZ) a podle 
jejího převedení do národního práva se musí opotřebené 
elektrické nářadí shromažďovat odděleně a odevzdat k 
ekologickému zpracování.
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Alternativa recyklace k požadavku zpětného zaslání:
Majitel elektrického nářadí je v případě likvidace alter-
nativně místo zpětného zaslání povinen spoluúčastí na 
odborném zhodnocení. Vysloužilé zařízení lze rovněž 
odevzdat na sběrném místě, které provede likvidaci 
ve smyslu národních právních předpisů o recyklaci a 
nakládání s odpady. Netýká se součástí příslušenství a 
pomocných prostředků bez elektrických součástí.

Opravy

Opravy elektrických spotřebičů smí provádět jen elektro-
odborníci. Při nároku na záruku, poruchách nebo objed-
návce náhradních dílů se prosím obraťte na autorizovaný 
servis Mountfield.

Objednávka náhradních dílů

Potřebujete-li příslušenství nebo náhradní díly, obraťte 
se prosím na náš servis.
Nepoužívejte pro práci s tímto přístrojem žádné přídavné 
součásti kromě těch, které jsou doporučeny naší spo-
lečností. Jinak může obsluha nebo nezúčastněná osoba 
nacházející se v blízkosti utrpět vážná zranění nebo se 
může přístroj poškodit.

Při objednávání náhradních dílů by se měly uvést tyto 
údaje:
• Typ zařízení
• Katalogové číslo zařízení

Záruční podmínky

Nezávisle od závazku prodejce vyplývajícího z kupní 
smlouvy vůči konečnému odběrateli poskytujeme na toto 
elektrické zařízení následující záruku: 
Zárucní doba je 24 mesícu a zacíná predáním, které 
je treba prokázat originálním pokladním dokladem. U 
komercního užívání a pujcování se zárucní doba snižuje 
na 12 mesícu. Záruka se nevztahuje na díly podléha-
jící rychlému opotrebení, baterií a na škody vzniklé v 
dusledku používání nesprávného príslušenství a oprav 
za použití ne originálních dílu a v dusledku použití násilí, 
úderu nebo rozbití a svévolného pretížení motoru. V 
rámci záruky se provádí pouze výmena defektních dílu, a 
ne kompletních prístroju. Opravy v záruce smejí provádet 
pouze autorizované opravny nebo podnikový servis. V 
prípade cizích zásahu záruka zaniká. 
Porto, zasilatelské jakož i následné náklady nese ku-
pující. 
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Ak. fukar na listí IAB 40-25 

* není součástí rozsahu dodávky
Technické změny zůstávají vyhrazeny.

VÝSTRAHA: Hodnota emise vibrací se může během skutečného používání elektrického nástroje od uvedené hodno-
ty lišit, podle toho, jak se nástroj podle následujících příkladů a jiných možností aplikace používá:
 - Jak se nástroj používá a jaké materiály jsou řezány.
 - Nástroj je v dobrém stavu a dobře udržovaný. Používání správného příslušenství pro nástroj a zajištění jeho 

ostrosti a dobrého stavu.
 - Pevnost rukojetí a zda se používá antivibrační příslušenství.
 - Zda se nástroj používá v souladu s konstrukcí a pokyny.
 - Nezachází-li se s nástrojem přiměřeně, může vzniknout syndrom třesení rukou.

VÝSTRAHA: Pro jistotu by se měl zohlednit odhad stupně zátěže všech pracovních řezů během skutečného pou-
žívání, např. doby, po které je nástroj vypnutý a kdy běží na volnoběh. Tímto způsobem lze významně snížit stupeň 
zatížení během celkové doby práce.
Minimalizujte riziko, jste-li vystaveni vibracím.
Pečujte o nástroj podle těchto pokynů a dbejte na dobré namazání (kde je třeba).
Při pravidelném používání stroje byste měli investovat do antivibračního příslušenství.
Vyhněte se používání nástrojů při teplotách 10°C nebo nižších. Udělejte si pracovní plán pro rozvržení používání 
vysoce vibračních nástrojů na více dnů.

Základní informace o hlučnosti stroje: hladina akustického tlaku v místě obsluhy může při práci dosáhnout až 80 
dB(A). V takovém případě se doporučuje používat osobní ochranné pomůcky na ochranu sluchu (např. chrániče 
sluchu).

Pozor: Ochrana proti hluku! Dodržujte při uvádění do provozu regionální předpisy.

Technické parametry

Provozní napětí 40 V DC

Akumulátorové baterie* R3-360-AH-U-02

Provozní napětí / Kapacita akumulátorové baterie / Li-Ion 40 V / 2,5 Ah / 100 Wh
Výkon akumulátorové baterie  
Nabíjecí stanice* R3-360-3A-02 rychlonabíječka
 R3-360-1A-02  nabíječka 
Provozní doba max. 10 - 60 min

Max. rychlost proudu vzduchu 320 km/h

Sací výkon (max. množství vzduchu) 13 m3/min

Hmotnost (bez baterie) 2,7 kg

Hladina akustického tlaku LpA (EN 50636-2-100:2014) 85 dB(A)    K = 3,0 dB

Zaručená hladina akustického výkonu LWA (2000/14/EG) 96 dB(A)    

Vibrace na rukojeti (EN 50636-2-100:2014) <2,5 m/s2   K = 1,5 m/s2 
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                                                            ES Prohlášení o shodě                                              

My, ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster - Germany, tímto prohlašujeme ve výhradní odpovědnosti, 
že produkty Ak. fukar na listí IAB 40-25, na které se toto prohlášení vztahuje, odpovídají příslušným bezpečnostním 
a zdravotním požadavkům směrnice  2006/42/ES (Směrnice o strojích), 2014/30/EU (směrnice o elektromagnetické 
slučitelnosti), 2011/65/EU (směrnice o RoHS) a 2000/14/ES / 2005/88/EG (směrnice o hluku) včetně změn. Při řádné 
aplikaci bezpečnostních a zdravotních požadavků, uvedených ve jmenovaných směrnicích ES, byly využity následu-
jící normy a / nebo technické specifikace: 

EN 60335-1:2012+A11:2014; EN 50636-2-100:2014; EN 62233:2008; EN 50581:2012
EK9-BE-82:2013; EK9-BE-89:2014; EK9-BE-88:2014; EK9-BE-77(V3):2015; EK9-BE-91:2015
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
měřená hladina akustického výkonu       95 dB(A) 
zaručená hladina akustického výkonu    96 dB(A) 
Øízení k prohlášení o shodě podle přílohy V / směrnice 2000/14/ES
Rok výroby je vytlačený na typovém štítku a dodatečně se dá zjistit podle pokračujícího sériového čísla.

Münster, 07.09.2017  

Matthias Fiedler, Senior Product Manager Ikra GmbH  

Archivace technických podkladù: 
Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany
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Akumulátorový fúkač lístia IAB 40-25 

Váš fúkač lístia (vysávač lístia) bol vyvinutý a vyrobený v súlade s najnovšími poznatkami a 
za pomoci kvalitných materiálov pre dlhú životnosť, bezproblémové používanie a v záujme 
bezpečnosti používateľa. Pri starostlivosti podľa pokynov vám bude fúkač lístia (vysávač lístia) 
dobre slúžiť po celé roky.

Preklad pôvodného návodu na použitie

Obsah Strana
Obrázky 1 - 4
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Všeobecné bezpečnostné pokyny 
POZOR! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodr-
žanie nižšie uvedených pokynov môže mať za 
následok elektrický úder, požiar a / alebo ťažké 
poranenie. Nižšie používaný pojem „elektrické 
nástroje“ sa vzťahuje na elektrické nástroje 
napájané z elektrickej siete (pomocou sieťového 
kábla) a elektrické nástroje napájané z akumu-
látorov (bez sieťového kábla). 
TIETO POKYNY SI DOBRE USCHOVAJTE. 

Pracovní priestor  
• Svoj pracovný priestor udržiavajte vždy 

čistý a uprataný. Neporiadok a neosvetlené 
úseky pracovného priestoru môžu mať za 
následok úrazy.  

• S prístrojom nepracujte v prostredí s ne-
bezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa 
vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo 
prach. V elektrických nástrojoch vznikajú iskry, 
ktoré by takýto prach alebo pary mohli zapáliť. 

• V priebehu používania elektrických nástro-
jov držte deti a iné osoby v bezpečnej 
vzdialenosti. Pri obzeraní sa môžete stratiť 
nad prístrojom kontrolu.  

Elektrická bezpečnosť 
• Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povr-

chmi ako sú potrubia, vykurovanie, kachle 
a chladničky. Zvýšené riziko elektrického úde-
ru v prípade, že dôjde uzemneniu Vášho tela. 

• Prístroj nevystavujte dažďu. Preniknutie 
vody do elektrického prístroja zvyšuje nebez-
pečenstvo elektrického úderu. 

Bezpečnosť osôb 
• Buďte sústredení, dávajte pozor na to, čo 

robíte a k práci s elektrickými prístrojmi pri-
stupujte premyslene. Prístroj nepoužívajte, 
pokiaľ ste unavení alebo pod vplyvom 
drog, alkoholu alebo medikamentov. Malý 
okamžik nepozornosti pri používaní prístroja 
môže mať za následok vážne poranenia . 

• Používajte osobné ochranné vybavenie a 
vždy noste ochranné okuliare. Používa-
nie osobného ochranného vybavenia ako aú 
protiprachové masky, pracovná obuv s ne-
šmykľavou podrážkou, ochranné prilby alebo 
protihlukové slúchadlá, podľa druhu a použitia 
elektrického prístroja, znižuje nebezpečenstvo 
poranenia. 

• Predchádzajte náhodnému uvedeniu prí-

stroje do prevádzky. Skontrolujte, či je 
elektrické náradie vypnuté predtým, ako 
ho pripojíte na sieť a/alebo akumulátor, 
uchopíte alebo ponesiete. Pokiaľ prístroj 
prenášate s prstom na spínači alebo zapnutý 
prístroj pripojíte na prúdové napájanie, môže 
to mať za následok poranenie.   

• Pred zapnutím prístroja odstráňte nastavo-
vacie nástroje a alebo skrutkovače. Nejaký 
nástroj a alebo kľúč, ktorý zostane v rotačnej 
časti prístroja, môže spôsobiť zranenie. 

• Nepreceňujte sa. Dbajte vždy na stabilní 
postoj a vždy udržujte rovnováhu. Tak bu-
dete môcť prístroj v neočakávaných situáciách 
lepšie kontrolovať. 

• Používajte vhodné oblečenie. Nenoste ni-
jaké voľné oblečenie alebo ozdoby. Vla-
sy, oblečenie a obuv držte v bezpečnej 
vzdialenosti od pohyblivých dielcov. Voľné 
oblečenie, ozdoby a alebo dlhé vlasy za môžu 
zachytiť do pohyblivých dielcov prístroja. 

• Pokiaľ je možné namontovať prípravky na 
odsávanie prachu alebo záchytávacie príp-
ravky, presvedčite sa, čí sú tieto pripojené 
a správne použité. Používaní takýchto príp-
ravkov znižuje ohrozenie prachom. 

Starostlivé zaobchádzanie a používanie elek-
trických nástrojov 
• Nepreťažujte prístroj. Pre svoju prácu po-

užívajte k tomu určené elektrické prístroje. 
S vhodným elektrickým vybavením budete 
v uvedenom výkonovom rozsahu pracovať 
lepšie a bezpečnejšie . 

• Nepoužívajte nijaké elektrické nástroje, 
ktoré majú poškodené vypínače. Elektrický 
prístroj, ktorý sa nedá zapnúť alebo vypnúť, je 
nebezpečný a musí sa dať  opraviť.  

• Predchádzajte náhodnému uvedeniu prí-
stroje do prevádzky. Skontrolujte, či je 
elektrické náradie vypnuté predtým, ako 
ho pripojíte na sieť a/alebo akumulátor, 
uchopíte alebo ponesiete. Pokiaľ prístroj 
prenášate s prstom na spínači alebo zapnutý 
prístroj pripojíte na prúdové napájanie, môže 
to mať za následok poranenie.

• Pokiaľ elektrické nástroje nepoužívate, 
držte ich mimo dosahu detí. Nenechajte 
pracovať s prístrojom osoby, ktoré s ním 
nie sú zoznámené alebo ktoré nečítali tieto 
pokyny. Elektrické nástroje sú nebezpečné, 
pokiaľ ich používajú neskúsené osoby. 
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• Prístroj dôsledne ošetrujte. Kontrolujte, či 
pohyblivé dielce prístroja fungujú bezchyb-
ne a či sa nezasekávajú, či niektoré dielce 
nie sú zlomené alebo poškodené tak, že 
by mohli mať negatívny vplyv na funkciu 
prístroja. Pred použitím prístroja nechajte 
poškodené dielce opraviť. Nejedna nehoda 
má svoju príčinu v zle udržiavaných elektric-
kých nástrojoch. 

• Používajte elektrické vybavenie, príslušen-
stvo, náhradné nástroje atd. v zmysle tých-
to pokynov a tak, ako je to pre tento špe-
ciálny typ prístroja predpísané. Rešpektujte 
pritom pracovní podmienky a vykonávaný 
druh činnosti. Použitie elektrického prístroja 
pre iné ako určené účely môže viesť ku vzniku 
nebezpečných situácií. 

Starostlivé nakladanie s prístrojmi a 
používanie akumulátorových prístrojov
• Zaistite, aby bol prístroj vypnutý ešte pred 

tým, než nasadíte akumulátor. Nasadzova-
nie (pripájanie) akumulátora k elektrickému prí-
stroju, ktorý je zapnutý, môže viesť k úrazom.

• Akumulátory nabíjajte iba v takých nabí-
jacích prístrojoch, ktoré sú odporúčané 
výrobcom. Pri nabíjacom prístroji, ktorý je 
vhodný pre určitý typ akumulátorov, hrozí 
požiar, pokiaľ je používaný na nabíjanie iných 
akumulátorov.

• V elektrických prístrojoch používajte vždy 
iba k nim určené akumulátory. Používanie 
iných akumulátorov môže viesť k poraneniam 
a k nebezpečenstvu požiaru.

• Nepoužívané akumulátory uchovávaj-
te mimo dosahu kancelárskych sponiek, 
mincí, kľúčov, skrutiek alebo iných kovo-
vých predmetov, ktoré by mohli spôsobiť 
premostenie kontaktov akumulátora. Skrat 
medzi kontaktmi akumulátora môže spôsobiť 
popáleniny alebo požiar.

• Pri nesprávnom použití môže z akumuláto-
ra vytekať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu 
s akumulátorovou kvapalinou. Pri náhod-
nom kontakte s akumulátorovou kvapali-
nou opláchnite zasiahnuté miesto vodou. 
Ak sa akumulátorová kvapalina dostane 
do očí, vyhľadajte navyše tiež lekársku 
pomoc. Unikajúca akumulátorová kvapalina 
môže spôsobovať podráždenie kože alebo 
popáleniny.

Servis 
• Prístroj nechajte opravovať iba kvalifiko-

vanému personálu a iba s použitím ori-
ginálnych náhradných dielcov. Tým bude 
zaručené, aby zostala zachovaná bezpečnosť 
prístroja. 

Bezpečnostné upozornenia pre nabíjačky 
a akumulátory (neobsiahnuté v rozsahu dodávky)

• Pred nabíjaním akumulátora si prečítajte pred-
pisy a bezpečnostné upozornenia.

• Na nabíjanie akumulátora používajte výhradne 
predpísanú nabíjačku. 

• Touto nabíjačkou nenabíjajte žiadne iné aku-
mulátory. Nabíjačka sa smie používať iba 
spoločne s príslušným akumulátorom.

• Nabíjačku používajte výhradne v suchom pro-
stredí pri teplote medzi 10 °C a 40 °C.

• Poškodenú nabíjačku nepoužívajte.
• Nabíjačku a akumulátor nechajte opraviť iba 

schválenou dielňou zákazníckeho servisu
• Zabráňte skratu akumulátora. Postarajte sa o 

to, aby sa prípojky akumulátora nedostali do 
kontaktu s kovovými predmetmi.

• Akumulátor neuchovávajte na miestach, na 
ktorých môže teplota dosiahnuť hodnotu 40 °C, 
napr. v automobile zaparkovanom na slnku.

• Nabíjačku a akumulátor nevystavujte vlhkosti.
• Akumulátor nespaľujte.
• Akumulátor sa nepokúšajte otvárať.
• Ak sa kvapalina akumulátora (25 až 30 % 

roztok hydroxidu draselného) dostane do kon-
taktu s pokožkou, ihneď ju opláchnite dosta-
točným množstvom vody. Roztok neutralizujte 
slabou kyselinou, ako je citrónová šťava alebo 
ocot. Ak sa roztok dostane do kontaktu s 
očami, vyplachujte ich minimálne 10 minút te-
čúcou vodou a následne sa obráťte na lekára.

Bezpečne zlikvidovaná batéria:
Tento výrobok sa nesmie likvidovať v domovom 
odpade. Staré prístroje obsahujú cenné recyk-
lovateľné materiály, ktoré by sa mali odovzdať 
na opätovné zužitkovanie, aby životnému pro-
strediu, resp. ľudskému zdraviu neškodili vply-
vom nekontrolovanej likvidácie odpadov. Staré 
prístroje preto likvidujte prostredníctvom vhod-
ných zberných systémov alebo tento prístroj za 
účelom likvidácie pošlite do predajne, v ktorej ste 
ho kúpili. Táto potom prístroj odovzdá na zužitko-
vanie materiálov. Váš starý elektrický nástroj na 
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konci dlhej životnosti jednoducho nevyhoďte do 
smetného koša, ale zlikvidujte ho ekologickým 
spôsobom.

Vytečenie batérie:
V prípade netesného článku dbajte na to, aby 
sa vytečená kvapalina nedostala do kontaktu s 
pokožkou ani očami. 
Ak sa to stane, príslušnú oblasť opláchnite 
dostatočným množstvom vody a poraďte sa s 
lekárom. 
Vytečenú kvapalinu poutierajte suchou handrou 
a spoločne so starým prístrojom ju zlikvidujte 
prostredníctvom vhodných zberných systémov.

Všeobecné bezpečnostné pokyn

• Tento prístroj nie je určený pre používanie 
osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzic-
kými, zmyslovými alebo duševnými schopnos-
ťami, ani osobami s chýbajúcimi skúsenosťami 
a/alebo nedostatočnými vedomosťami. Prístroj 
je v tomto prípade možné používať jedine za 
dozoru osoby dohliadajúcej za bezpečnosť a 
osoby poskytujúcej potrebné pokyny k použí-
vaniu prístroja. 

• Mali by ste dávať pozor na to, aby sa s prístro-
jom nehrali deti.

1) Poučenie
1. Dôkladne si prečítajte pokyny. Buďte obo-

známení s ovládacími prvkami a správnym 
použitím prístroja.

2. Deťom nikdy nedovoľte použitie prístroja.
3. Osobám, ktoré nie sú oboznámené s týmito 

pokynmi, nikdy nedovoľte prevádzkovať prí-
stroj. Zákonné regulácie môžu ohraničovať 
vek obsluhujúcej osoby.

4. Prístroj nikdy neprevádzkujte, ak sa v blíz-
kosti nachádzajú osoby, predovšetkým deti, 
alebo domáce zvieratá.

5. Prevádzkovateľ alebo používateľ je zodpo-
vedný za úrazy alebo nebezpečenstvá pre 
osoby alebo ich majetok.

2) Príprava
1. Počas prevádzky prístroja vždy noste prime-

ranú obuv a nohavice.
2. Správne sa oblečte – nenoste voľné ob-

lečenie ani šperky. Môžete sa zachytiť v 
pohyblivých dieloch. Pre používanie vonku 
odporúčame použitie gumených rukavíc a 
primeranej obuvi.

3. Noste ochranu vlasov, aby ste zachytili dlhé 
vlasy. Počas prevádzky noste ochranné oku-
liare.

4. Nosenie protiprachovej masky sa odporúča, 
aby sa predišlo dráždeniam spôsobeným 
prachom.

5. Prístroj neprevádzkujte s poškodenými 
ochrannými štítmi ani krytmi, ani bez bez-
pečnostných zariadení nachádzajúcich sa na 
mieste, ako napr. zberač odpadkov.

3) Operácia
1. Akumulátorový blok vymontujte:

 - ak prístroj nepoužívate, prepravujete alebo 
ho necháte bez dozoru; 

 - ak prístroj kontrolujete, čistíte alebo odstra-
ňujete blokovania; 

 - ak vykonávate čistiace alebo údržbové prá-
ce alebo vymieňate príslušenstvo;

 - po kontakte s cudzími telesami alebo pri 
abnormálnych vibráciách.

2. Vyhnite sa nebezpečným prostrediam – prí-
stroj nepoužívajte vo vlhkých ani mokrých 
prostrediach.

3. Prístroj prevádzkujte iba za denného svetla 
alebo pri dobrom umelom osvetlení.

4. Nepredkláňajte sa príliš ďaleko a vždy udržia-
vajte rovnováhu.

5. Na svahoch sa vždy uistite, či máte pevný 
postoj.

6. Kráčajte, nikdy nebežte.
7. Všetky vstupy chladiaceho vzduchu udržia-

vajte bez prítomnosti znečistení.
8. Odpadky nikdy nefúkajte smerom k okolo 

stojacim osobám.

4) Údržba a skladovanie
Pred každým čistením alebo údržbou prístroj 
vypnite a vytiahnite akumulátor.
1. Všetky matice, čapy a skrutky udržiavajte 

čisté na zabezpečenie toho, aby sa prístroj 
nachádzal v dobrom pracovnom stave.

2. Pravidelne kontrolujte opotrebovanie a poš-
kodenie prístroja.

3. Opotrebované alebo poškodené diely vy-
meňte.

4. Používajte iba originálne náhradné diely a 
príslušenstvo.

5. Vypnutý prístroj skladujte vo vnútorných 
priestoroch – ak prístroje nie sú v prevádzke, 
vždy by sa mali skladovať vo vnútorných 
priestoroch, na suchých a vysokých alebo 
uzatvorených miestach – mimo dosahu detí.
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Ďalšie bezpečnostné upozornenia pre fú-
kač lístia
 - Stroj je určený iba na domáce použitie. Na 

verejných trávnikoch, parkoch, športových za-
riadeniach, na zelených pásoch na diaľnici a 
v poľnohospodárstve a lesníctve sa nesmie 
používať.

 - Stroj sa smie používať iba v rozumných do-
bách – nie skoro ráno alebo neskoro večer, 
kedy by sa mohli rušiť ostatní. Je potrebné 
dodržať doby uvedené na miestnych úradoch.

• Pocit tŕpnutia alebo necitlivosť rúk je znakom 
nadmernej vibrácie. Ohraničte oblasť použitia, 
robte dostatočne dlhé prestávky, prácu rozdeľ-
te na viacero osôb alebo pri dlhšom používaní 
prístroja noste antivibračné ochranné rukavice.

• Určitému zaťaženiu hlukom nie je možné pri 
tomto prístroji zabrániť. Práce s intenzívnym 
zaťažením hlukom vykonávajte v povolenom 
čase, ktorý je na to určený. Dodržiavajte čas 
na prestávku a dobu práce obmedzte na čas 
potrebný na vykonanie práce. Na osobnú 
ochranu a ochranu osôb nachádzajúcich sa v 
blízkosti noste vhodnú ochranu sluchu.

 - Stroj je potrebné prevádzkovať s čo najnižšími 
otáčkami motora na vykonanie prác.

 - Pred začiatkom fúkania je hrabľami a metlami 
potrebné odstrániť cudzie telesá.

 - V prašných podmienkach je povrch potrebné 
trochu zvlhčiť alebo, ak je k dispozícii, použiť 
zavlažovací nadstavbový diel.

 - Celý nadstavec fúkacej dýzy je potrebné pou-
žiť, aby prúd vzduchu mohol pracovať blízko 
pri zemi.

 - Všímajte si deti, domáce zvieratá, otvorené 
okná a cudzie telesá bezpečne odfúknite preč.

Príprava
1. Pred začiatkom práce sa vždy ubezpečte o 

bezchybnom stave vášho zariadenia. S vašim 
fúkačom lístia nepracujte, ak sú akékoľvek 
časti prístroja chybné alebo opotrebované.

2. Osobám, predovšetkým deťom alebo domá-
cim zvieratám zabráňte prístupu k bežiacemu 
prístroju. Hore uvedené osoby udržiavajte 
minimálne vo vzdialenosti 6 metrov od pra-
covnej oblasti.

3. Najskôr odpracte ostrohranné, špicaté, horú-
ce alebo žeravé látky.

4. Zabráňte náhodnému rozbehu: Uistite sa, že 
spínač je pri pripojení na elektrickú sieť vy-
pnutý.

Obsluha
1. Prístroj nikdy neprevádzkujte, ak ste naboso 

alebo máte obuté otvorené sandále. Vždy 
noste pevnú obuv alebo čižmy, aby ste si 
ochránili nohy – čerstvo pokosená tráva je 
vlhká a klzká. Obuv z gumy alebo ručne zho-
tovená obuv zvyšuje bezpečnosť. Noste dlhé 
nohavice na ochranu nôh. Pri práci s fúkačom 
lístia vždy noste ochranné okuliare alebo 
príslušné bezpečnostné sklá. Noste ochranu 
proti hluku, pokiaľ bude hladina hluku pri práci 
nepríjemná.

2. Dlhé vlasy si zopnite nahor, aby neboli dlhšie 
ako po ramená. Voľné odevy, kravaty, stuhy 
a visiace opasky udržiavajte v dostatočnej 
vzdialenosti od otvorov a pohyblivých dielov.

3. Rúru nikdy nesmerujte na osoby ani okná.
4. Tento prístroj sa smie používať iba v súlade s 

určením, ako je uvedené. 
5. Predtým ako začnete montovať, resp. demon-

tovať fúkacie rúry, prístroj vypnite. Počkajte, 
kým sa nezastaví motor. 

6. Vždy dbajte na to, aby ste bezpečne stáli a 
nestratili rovnováhu – predovšetkým vtedy, 
keď pracujete vo svahových polohách.

Ošetrovanie/udržiavanie
1. Prístroj po každom použití a pred každým 

čistením vypnite.
2. Prístroj sa nepokúšajte opravovať. Opravy 

nechajte vykonať iba odborníkom/zákazníc-
kym servisom.

3. Používajte iba originálne náhradné diely a 
diely príslušenstva. Používanie dielov príslu-
šenstva, ktoré nie sú výhradne odporúčané 
výrobcom, môže spôsobiť poranenia alebo 
poškodenia.

4. Fúkač lístia vždy skladujte na suchom mieste 
mimo dosahu detí. Prístroj nevystavujte roz-
púšťadlám.

Použitie v súlade s určením
Fúkač lístia je určený na fúkanie lístia na hro-
mady požadovaným smerom alebo odfukovanie 
lístia z ťažko prístupných miest. Prístroj nie je 
vhodný na používanie v budovách.
Deti ani nevládne osoby prístroj nesmú obsluho-
vať bez dozoru.

Nabíjanie akumulátora
Akumulátorový blok nabíjajte iba v nabíjačke do-
danej výrobcom.
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Na ochranu proti zásahu elektrickým prúdom, 
nebezpečenstvu poranenia a požiaru si pred na-
bíjaním článku batérie dôkladne prečítajte návod 
na obsluhu nabíjačky. 

Použitie v rozpore s určením
šetky použitia s prístrojom, ktoré nie sú uvedené 
v kapitole „Použitie v súlade s určením“, sa pova-
žujú za použitia v rozpore s určením.
Fúkač lístia (vysávač lístia) sa nesmie používať 
na nasledujúce účely:
 - Použitie v uzatvorených priestoroch
 - Použitie ako ventilátor
 - Ošetrovanie domácich zvierat

Vzniká nebezpečenstvo poranenia.
Za všetky vecné škody, ako aj poranenia osôb, 
ktoré vznikli na základe chybného použitia, ručí 
používateľ prístroja.
Pri použití iných, príp. neoriginálnych konštrukč-
ných dielov na stroji, zaniká nárok na poskytnutie 
záruky zo strany výrobcu.

Zostatkové riziká
Aj pri použití nástroja v súlade s použitím vždy 
zostáva určité zostatkové riziko, ktoré sa nedá 
vylúčiť. Z typu a konštrukcie nástroja je možné 
odvodiť nasledujúce potencionálne riziká:
 - Náhodné uvedenie výrobku do prevádzky
 - Odhodenie predmetov prúdom vzduchu
 - Poškodenie sluchu, ak sa nenosí predpísaná 

ochrana sluchu
 - Vdýchnutie lístia, prachu a rozvírených častíc

Ak sa nebudú dodržiavať pokyny uvedené v 
návode na obsluhu, na základe nesprávneho 
použitia sa môžu vyskytnúť iné zostatkové riziká. 
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Vysvetlenie symbolov

Na tomto elektrickom nástroji sú použité nasledujúce symboly. Na základe správnej interpretácie týchto symbolov 
môžete elektrický nástroj používať bezpečne a efektívne.

SYMBOLY VYSVETLENIE

SYMBOL VÝSTRAHY
Označuje nebezpečenstvo, výstražné upozornenia, alebo dôvod k zvláštnej opatrnosti. 
Môže byť použitý spoločne s inými symbolmi alebo piktogramami.

Pred uvedením do prevádzky a pred všetkými údržbovými, montážnymi a čistiacimi prácami 
si dôkladne prečítajte návod na obsluhu.

Elektrický nástroj nepoužívajte pri daždi a dažďu ho ani nevystavujte.

NOSTE OCHRANU OÈÍ A SLUCHU
VÝSTRAHA: Odhodené predmety môžu zapríčiniť ťažké poranenia očí, nadmerný hluk môže 
viesť k strate sluchu. Preto vždy počas prevádzky tohto prístroja noste ochranu očí a sluchu.

NEBEZPEÈENSTVO ZRANENIA! 
Dávajte pozor na odmrštené predmety. 

UDRŽUJTE ODSTUP OD OSTATNÝCH OSÔB
VÝSTRAHA: Dbajte na to, aby sa vo vzdialenosti 5 m okolo pracovnej oblasti nikto 
nezdržoval. To platí obvzlášť  pre deti a zvieratá.

NEBEZPEČENSTVO   
Do blízkosti rotujúcich dielcov alebo pod ne nedávajte ruky. Vždy sa držte v bezpečnej 
vzdialenosti od vyha-dzovacieho otvoru.

Pozor! Rotujúce časti! 
Prístroj má po vypnutí ešte dobeh zotrvačnosťou. Nebezpečenstvo poranenia!

Pred kontrolou a nastavovacími prácami vždy vytiahnite akumulátor. 

Dodržiavajte bezpečnostnú vzdialenosť minimálne 5 m od tretích osôb.

Vyradené elektrické nástroje a iné elektrotechnické a elektrické výrobky zbierajte oddelene a 
odovzdajte ich na ekologickú recykláciu.

Potvrdzuje zhodu elektrického nástroja so smernicami Európskeho spoločenstva.

Zaručovaná hladina zvukového výkonu 96 dB(A)
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Vybalenie

Použitím moderných techník hromadnej výroby je ne-
pravdepodobné, že je váš elektrický prístroj chybný ale-
bo chýbajú jeho diely. Ak by ste predsa zistili nedostatky 
alebo to, že je prístroj neúplný, nepoužívajte prístroj 
dovtedy, kým sa príslušné diely vymenia, príp. kým sa 
odstránia existujúce chyby. Dôsledkom nedodržania 
tohto nariadenia môžu byť vážne poranenia.

Montáž 

Vloženie a odstránenie akumulátora (neobsiahnutý v 
rozsahu dodávky)

Nástroj pred pripojením alebo odpojením akumulá-
tora vždy vypnite.

1. Ak chcete akumulátor vybrať z nástroja, stlačte bloko-
vacie tlačidlá na oboch stranách a akumulátor vytiah-
nite z nástroja (obr. 1).

2. Na vloženie akumulátora do nástroja najskôr uveďte 
sokel akumulátora do jednej línie s vedením s telese 
(obr. 2). Akumulátor následne zasúvajte do nástro-
ja (obr.1), dokým sa počuteľne nezaistí blokovanie. 
Akumulátor sa musí pevne zaistiť, pretože inak môže 
dôjsť k poraneniam vás alebo ostatných ľudí.

Výstraha: Používajte iba výrobcom predpísaný 
akumulátor.

Montáž rúry (obr. 3) 
Prístroj neprevádzkujte skôr, ako bude rúra podľa 
predpisov namontovaná na teleso dúchadla.

1. Fúkaciu rúru posuňte vodiacimi mostíkmi (A) cez dva 
vodiace výstupky (B) na telese dúchadla.

2. Rúrou otáčajte v smere hodinových ručičiek, dokým sa 
nezaistí.

Prevádzka

Spustenie a zastavenie (obr. 4)
1. Spustenie: Stlačte blokovanie zapnutia (1); následne 

stlačte spínač (2). Blokovanie zapnutia (1) sa viac v 
prevádzke nemusí stláčať.

2. Otočným tlačidlom (4) je možné plynule regulovať 
rýchlosť fúkania.

3. Stlačením turbospínača (3) je po zapnutí možné zap-
núť najvyššiu rýchlosť fúkania. 

Funkcia fúkania
• Pred každým uvedením do prevádzky skontrolujte prí-

stroj ohľadom bezchybného stavu.
• Pred spustením skontrolujte pracovnú oblasť. Metlou 

alebo hrabľami odstráňte všetky predmety alebo od-
pady, ktoré by fúkač lístia mohol odhodiť.

• Prašnú zem v danom prípade mierne navlhčite.

Pracovné pokyny (obr. 5)
• Fúkaciu rúru držte (ako je zobrazené na obrázku 5) 

asi 20 cm nad zemou, zapnite prístroj a zľahka s ním 
pohybujte z jednej strany na druhú. Odpad nafúkajte 

na hromadu. Prúd vzduchu nesmerujte do stredu hro-
mady odpadu.

• Fúkací výkon prispôsobte potrebám. 
• Dbajte na to, aby ste prúd vzduchu nesmerovali na 

deti, domáce zvieratá, otvorené okná ani automobily.
• Vetracie štrbiny udržiavajte počas prevádzky vždy voľ-

né, aby ste zabránili prehriatiam.
• Prístroj sa nesmie používať na mokrej zemi.
• Prístroj po práci vyčistite.

Čistenie a skladovanie

Pozor – nebezpečenstvo poranenia! Z prístroja 
pred všetkými prácami bezpodmienečne vyberte 
akumulátor.

Všetky poškodené a opotrebované diely sa musia vyme-
niť, aby ostal fúkač lístia prevádzkovo bezpečný.

1. Vetracie štrbiny a otvory vyčistite kefou.
2. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani čistiace pros-

triedky, ktoré obsahujú chemikálie, ktoré by mohli po-
škodiť plastové diely. Teleso utrite handrou.

3. Prístroj skladujte v suchu a bezpečne proti mrazu, 
mimo dosahu detí.

4. Akumulátor skladujte a nabíjajte na chladnom mieste. 
Teploty nad alebo pod normálnou izbovou teplotou 
skracujú životnosť akumulátora.

5. Akumulátory neskladujte vo vybitom stave. Počkajte, 
dokým akumulátor vychladne a úplne ho nabite.

6. Akumulátory svoje nabitie postupne strácajú. Čím 
vyššia je teplota, o to rýchlejšie stratia svoje nabitie. 
Akumulátor pri dlhšom skladovaní opäť nabite raz za 
mesiac alebo raz za dva mesiace. Predĺži sa tým ži-
votnosť akumulátora.

Pozor!
Prístroj pre rozsiahlejšie údržbové, resp. opravárske 
práce odovzdajte servisnému miestu. 

Upozornenia k ochrane životného prostredia/
likvidácii

Ak prístroj doslúžil, odovzdajte ho odbornú likvidáciu. 
Rozstrihnite sieťový kábel, aby ste zabránili zneužitiu. 
Prístroj nelikvidujte spolu s domovým odpadom. V záujme 
ochrany životného prostredia ho odovzdajte v zbernom 
stredisku pre elektrické prístroje. Informácie o adrese 
a otváracích hodinách vám podá kompetentné vedenie 
obce. V určených zberných strediskách odovzdajte aj 
obalové materiály a opotrebované časti príslušenstva.

Platí iba pre krajiny EÚ
Elektrické nástroje nehádžte do domového od-
padu!
Chybné alebo opotrebované akumulátory musia 
byť odborne recyklované podľa aktuálnej smerni-
ce o likvidácii akumulátorov a batérií.

V súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o odpade z 
elektrických a elektronických zariadení musia byť použité 
elektrické prístroje zbierané samostatne a odovzdané na 
ekologickú recykláciu.
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Alternatíva recyklácie voči požiadavke spätného zasla-
nia:
Vlastník elektrického prístroja je alternatívne k spätnému 
zaslaniu zaviazaný spolupracovať pri odbornom zhod-
notení v prípade zrieknutia sa vlastníctva. Starý prístroj 
je možné vrátiť do príslušného strediska, kde sa vykoná 
likvidácia v zmysle národného zákona o recyklácii a zá-
kona o odpade. Netýka sa to častí príslušenstva starých 
prístrojov a pomocných prostriedkov bez elektrických 
súčiastok.

Servisná služba

Servis vykonáva firma MOUNTFIELD vo svojich predaj-
niach a špecializovaných servisných strediskách. Adresu 
najbližšieho servisu nájdete v katalógu Mountfield alebo 
na webových stránkach www.mountfield.sk.

Náhradné diely

Ak potrebujete príslušenstvo alebo náhradné diely, ob-
ráťte sa na náš servis.
Nepoužívajte na prácu s týmto zariadením žiadne prí-
davné časti, okrem tých, ktoré odporúča naša firma. 
V opačnom prípade môže obsluhujúca osoba alebo 
nezúčastnená osoba nachádzajúca sa v blízkosti utrpieť 
zranenie alebo zariadenie sa môže poškodiť.

Pri objednávaní náhradných dielov uvádzajte nasledujúce 
údaje:
• typ prístroja,
• výrobné číslo prístroja.

Záručné podmienky

Nezávázne od záväzku predajcu vyplývajúceho z kúpnej 
zmluvy voči finálnemu odberateľovi poskytujeme na ten-
to elektrický prístroj nasledujúcu záruku: 
Záručná doba je 24 mesiacov a začína predajom, ktoré 
je potrebné preukáza originálom predajného dokladu. 
Pri komerčnom užívaní a požičiavaní sa záručná doba 
znižuje na 12 mesiacov. Záruka sa nevz ahuje na diely 
podliehajúce rychlému opotrebovaniu, akumulátorov a  
na škody vzniknuté v dôsledku používania nesprávneho 
príslušenstva a opráv, na použitie nie originálnych dielov 
a v dôsledku použitia násilia, úderu, alebo rozbitia a 
svojvoľného pre aženia motora. V rámci záruky sa robí 
iba výmena defektných dielov, a nie kompletných prís-
trojov. Opravy v záruke smú vykonáva iba autorizované 
opravovne, alebo podnikový servis. V prípade cudzích 
zásahov záruka zaniká.
Porto, zasielateľské ako aj iné následné náklady nesie 
kupujúci.
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Akumulátorový fúkač lístia IAB 40-25 

* neobsiahnuté v rozsahu dodávky
Technické zmeny zostávajú vyhradené.

VÝSTRAHA: Hodnota emisií vibrácie sa môže počas skutočného používania elektrického prístroja odlišovať od uve-
denej hodnoty v závislosti od toho, ako bol prístroj použitý podľa nasledujúcich príkladov i iných možností použitia:
 - Ako sa nástroj používal a aké materiály boli strihané.
 - Nástroj je v dobrom stave a dobre udržiavaný. Použitie správneho príslušenstva pre nástroj a záruku jeho ostrosti 

a dobrého stavu.
 - Pevnosť rukovätí a použitie antivibračného príslušenstva.
 - Použitie nástroja v súlade s dizajnom a týmito pokynmi.
 - Ak sa s nástrojom manipuluje neprimerane, môže vzniknúť syndróm chvenia ruky a ramena podmienený vibrá-

ciami.

VÝSTRAHA: Pre istotu by ste mali zohľadniť odhad stupňa zaťaženia všetkých pracovných krokov počas skutočného 
používania, napr. časy, počas ktorých je nástroj vypnutý alebo v stave voľnobehu. Týmto spôsobom je možné pod-
statne znížiť stupeň zaťaženia počas celého pracovného času.
Pri vystavení vibráciám minimalizujte riziko.
O nástroj sa starajte v súlade s týmito pokynmi a dbajte na dobré namazanie (tam, kde je to potrebné).
Pri pravidelnom použití tohto nástroja by ste mali investovať do antivibračného príslušenstva.
Vyhýbajte sa použitiu nástrojov pri teplotách 10°C a nižších. Pri použití vysoko vibračných nástrojov si urobte pra-
covný plán a prácu si rozdeľte na viacero dní.

Údaje o emisiách hluku podľa zákona o bezpečností produktov (ProdSG) resp. EU-smernice o strojoch: Hladina 
akustického tlaku na pracovisku môže prekroči  80 dB(A). V  tomto prípade sa doporučuje používa pracovné ochran-
né   prostriedky na  ochranu sluchu (napr. chrániče sluchu).

Pozor: Ochrana proti hluku! Pri spustení do prevádzky dodržujte regionálne predpisy.

Technické dáta

prevádzkové napätie 40 V DC

Akumulátor* R3-360-AH-U-02

Prevádzkové napätie / kapacita akumulátora / výkon akumulátora Li-Ion 40 V / 2,5 Ah / 100 Wh

Nabíjacia stanica* R3-360-3A-02 Rýchlonabíjačka

 R3-360-1A-02 Nabíjačka

Prevádzkový čas max. 10 - 60 min

max. rýchlosť prúdu vzduchu 320 km/h

Sací výkon (max. množstvo vzduchu) 13 m3/min

hmotnosť (bez batérie) 2,7 kg

hladina akustického tlaku LpA  (EN 50636-2-100:2014) 85 dB(A)    K = 3,0 dB

zaručovaná hladina zvukového výkonu LWA  (2000/14/EG) 96 dB(A)    

vibrácie (EN 50636-2-100:2014) <2,5 m/s2   K = 1,5 m/s2 
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                                                                ES Vyhlásenie o zhode                                                     

My, ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster - Germany, prehlasujeme vo vlastnej zodpovednosti, 
že výrobky Akumulátorový fúkač lístia IAB 40-25, na ktoré sa toto prehlásenie vz ahuje, vyhovujú platným 
bezpečnostným a zdravotným požiadavkám EU-smerníc 2006/42/ES (Smernice o strojoch), 2014/30/EU (EMC-
smernica), 2011/65/EU (Smernice o RoHS) a 2000/14/ES / 2005/88/EG (Smernica o hluku). Na odborné aplikáciu 
bezpečnostných a zdravotným požiadaviek, uvedených v týchto EU-smerniciach, sa použili nasledujúce normy a/
lebo technické špecifikácie: 

EN 60335-1:2012+A11:2014; EN 50636-2-100:2014; EN 62233:2008; EN 50581:2012
EK9-BE-82:2013; EK9-BE-89:2014; EK9-BE-88:2014; EK9-BE-77(V3):2015; EK9-BE-91:2015
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
nameraná hladina zvukového výkonu     95 dB (A)
zaručovaná hladina zvukového výkonu   96 dB (A)
Metódy vyhodnocovania zhody podľa prílohy V / Smernice 2000/14/ES
Rok výroby je vytlačený na typovom štítku a dodatočne sa dá zistiť podľa pokračujúceho sériového čísla.

Münster, 07.09.2017     

Matthias Fiedler, Senior Product Manager Ikra GmbH   

Archivácia technických podkladov: 
Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany
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