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Uwaga
Zmiany techniczne i optyczne mogą być wprowadzane bez zapowiedzi, w trakcie procesu
modyfikacji i ulepszania produktów. Wszelkie wymiary, wskazówki i dane podane w niniejszej
instrukcji obsługi są w związku z tym podawane w sposób niewiążący. Roszczenia zgłaszane na
podstawie treści instrukcji obsługi są nieważne.

Wskazówki bezpieczeństwa
UWAGA. Proszę przeczytać wszystkie wskazówki zawarte w instrukcji i upewnić się, że wszystkie są
zrozumiałe. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może spowodować porażenie prądem, pożar
i poważne okaleczenia. W poniższym tekście używa się zawsze słowa „elektronarzędzie” dla
zakupionego przez Państwo narzędzia elektrycznego zasilanego z sieci.
Proszę starannie przechowywać niniejszą instrukcje.
Okolice pracy
 Miejsce i okolice należy utrzymywać w czystości i zwracać uwagę na wystarczające
oświetlenie. Anormalne i złe oświetlenie miejsca pracy zwiększa ryzyko wypadków.
 Nigdy nie używaj elektronarzędzi w okolicach zagrożonych eksplozjami, jak na przykład
w pobliżu łatwopalnych płynów, gazów lub pyłów.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry mogą zapalić pyły lub opary.
 Dzieci i osoby postronne należy w trakcie pracy elektronarzędziem utrzymywać z daleka.
Odwrócenia uwagi mogą prowadzić do utraty kontroli nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 Wtyczka elektronarzędzia musi zawsze idealnie pasować do gniazda. W żadnym wypadku
nie wolno przerabiać wtyczki. Nie używać żadnych adapterów w połączeniu
z elektronarzędziami. Nieprzerobione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia
prądem.
 Proszę unikać kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki CO,
kuchenki i lodówki.
Gdy Państwa ciało jest uziemione, zachodzi zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 Proszę nigdy nie wystawiać elektronarzędzia na działanie deszczu lub innych wilgotnych
warunków zewnętrznych.
Woda, która mogłaby wniknąć do elektronarzędzia, podnosi ryzyko porażenia prądem.
 Nie wolno używać przewodu elektrycznego do celów dla niego nie przeznaczonych.
Nigdy nie należy używać przewodu do noszenia lub przeciągania elektronarzędzia. Nigdy
nie należy wyciągać wtyczki z gniazda poprzez pociąganie za przewód elektryczny.
Przewód elektryczny należy trzymać z dala od gorącego oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych
części. Uszkodzone lub nadwyrężone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
 Pracując na dworze należy używać wyłącznie przedłużaczy przeznaczonych do pracy na
zewnątrz. Używanie przedłużacza przeznaczonego do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko
porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osobiste
 Pracując elektronarzędziem należy zawsze być uważnym, skoncentrowanym na swojej
pracy i rozsądnym. Nie należy używać elektronarzędzi, jeśli jesteśmy zmęczeni, pod wpływem
narkotyków, alkoholu lub medykamentów. Przy pracy elektronarzędziem już krótka chwila
nieuwagi może doprowadzić do poważnego uszkodzenia ciała.
 Proszę nosić osobiste środki ochrony, proszę używać okularów ochronnych. Noszenie
osobistych środków ochrony, jak maska, solidne obuwie, kask ochronny czy nauszniki
(zawsze w zależności od aktualnych warunków pracy) zmniejsza ryzyko okaleczenia.
 Przed wyłączeniem urządzenia należy usunąć z niego wszelkie narzędzia regulacyjne.
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Klucz lub inne narzędzie, które mogą dostać się do obracającej się części elektronarzędzia,
może doprowadzić to do okaleczenia.
Proszę nie nachylać się zbytnio nad elektronarzędziem. Zawsze należy dbać o stabilną
pozycję. Umożliwi to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Proszę nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnych ubrań i biżuterii. Włosy, ubranie
i rękawice należy trzymać z dala od ruchomych części urządzenia.
Luźne ubranie, biżuteria czy długie włosy mogą zaplątać się w ruchome części urządzenia.
Używanie i konserwacja elektronarzędzi
Proszę nie przeciążać urządzenia. Należy używać elektronarzędzia nadającego się do
danego zastosowania. Elektronarzędziem dopasowanym do zadania wykonacie je Państwo
lepiej i pewniej w przewidzianym do tego zakresie mocy.
Proszę nie używać elektronarzędzia, jeżeli nie daje się ono włączyć lub wyłączyć za
pomocą jego włącznika. Elektronarzędzie takie jest niebezpieczne i musi być naprawione.
Należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego przed podjęciem regulacji
elektronarzędzia, przed wymianą oprzyrządowania lub przed jego odstawieniem. Takie
działanie zapobiegawcze zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia.
Nie używane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nigdy nie wolno dopuścić do używania elektronarzędzia przez osoby, które nie znają
niniejszych wskazówek i urządzenia.
Elektronarzędzia są niebezpieczne, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
Proszę konserwować Państwa elektronarzędzie. Proszę zwracać uwagę na prawidłowe
zamocowanie i ustawienie części ruchomych, na ewentualne uszkodzenia lub wady,
które mogą mieć wpływ na prawidłową prace urządzenia. Proszę zawsze zwracać uwagę
na warunki pracy. Używanie tego elektronarzędzia do celów niezgodnych z jego
przeznaczeniem może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych.

Serwis
 Naprawy urządzenia należy zlecać tylko wykwalifikowanemu personelowi.
Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych. Zagwarantuje to zachowanie
bezpieczeństwa urządzenia.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa dla odkurzaczy ogrodowych z funkcją dmuchawy.
 Proszę zawsze nosić odpowiednie osobiste środki ochrony, żeby uniknąć skaleczeń twarzy,
oczu, rąk, stóp, głowy oraz uszkodzeń słuchu. Proszę nosić okulary lub maskę ochronną,
solidne obuwie z wysoką cholewką, długie spodnie, rękawiczki, kask i nauszniki ochronne.
 Nigdy nie włączać urządzenia, jeśli stoi na obudowie silnika lub znajduje się w innej
nieprawidłowej pozycji.
 Proszę wyłączyć silnik i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego, gdy urządzenie nie jest używane,
gdy pozostawiane bez nadzoru, jest czyszczone lub przewożone oraz gdy przedłużacz jest
uszkodzony.
 Nie używać urządzenia, jeśli w pobliżu znajdują się inne osoby, a w szczególności dzieci i
zwierzęta domowe.
 Nigdy nie kierować rury odkurzacza na stojące w pobliżu osoby i zwierzęta. Obsługujący
urządzenie odpowiada za wypadki i niebezpieczeństwa, na która narażone będą osoby trzecie
lub ich majątek.
 Nigdy nie obsługiwać urządzenia i nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękoma.
 Nie używać urządzenia na deszczu.
 Używać tylko przedłużaczy dopuszczonych do użytkowania na wolnym powietrzu
i odpowiednio oznaczonych. Chronić przedłużacz przed gorącem, olejem i ostrymi
krawędziami.
 Zwracać uwagę, żeby przedłużacz był zabezpieczony przed przypadkowym odłączeniem się
od wtyczki przewodu urządzenia w trakcie pracy.
 Dbać o to aby wszystkie otwory wentylacyjne i rura ssąca były zawsze wolne od kurzu, włosów
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i innych materiałów, które mogą wywołać redukcję przepływu powietrza.
W trakcie pracy uważać na Państwa równowagę i stabilną postawę.
Nie używać urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych i niewystarczająco wentylowanych lub
w pobliżu materiałów łatwopalnych i/lub narażonych na eksplozję (płyny, gazy, pyły).
Nie pozwalaj odwrócić swojej uwagi i koncentruj się stale na swojej pracy. Działaj z rozsądkiem.
Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub chory oraz gdy jesteś pod wpływem alkoholu
lub innych używek.
Nie używaj urządzenia, jeśli masz długie i nie związane włosy lub nosisz biżuterię. Włosy
należy związać w kitkę a biżuterie zdjąć i odłożyć.
Nie odkurzać urządzeniem żadnych palących lub tlących się materiałów, jak popiół czy
niedopałki papierosów.
Nigdy nie próbuj odkurzać przedmiotów łatwo tłukących się, jak szkło czy porcelana.
Nie używać odkurzacza w funkcji ssania bez prawidłowo założonego worka.
Nie używać odkurzacza na podłożach żwirowych lub szutrowych i to zarówno w funkcji
odkurzania jak i dmuchawy.
Używać urządzenie tylko przy świetle dziennym lub wystarczająco silnym oświetleniu
sztucznym.
Nie używane urządzenie należy odstawić w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.
Po zakończeniu pracy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i sprawdzić, czy nie jest
uszkodzone. W przypadku stwierdzenia choćby najmniejszej wady należy zlecić sprawdzanie
urządzenia przez autoryzowany warsztat.
Proszę używać odkurzacza wyłącznie w zgodzie z niniejszą instrukcją obsługi.
Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby, gdy są poluzowane dokręć je.
Używaj części zamiennych i osprzętu tylko polecanych przez producenta.
Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Oddaj uszkodzone urządzenie do właściwego
serwisu.
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Symbole bezpieczeństwa I symbole międzynarodowe.
W instrukcji obsługi opisano symbole bezpieczeństwa, symbole międzynarodowe i piktogramy, mogące
znajdować sie na urządzeniu. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem
urządzenia. W przypadku użytku urządzenia ssącego – dmuchającego niezgodnego przeznaczeniem
może dojść do skaleczeń przez ogień, porażenie prądem lub pocięcie, a także do uszkodzenia rzeczy.
Symbol

Wyjaśnienie
Symbol ostrzegawczy!
Ukazujący zagrożenie, informacje na temat zagrożenia lub powód przestrzegania
szczególnej ostrożności. Może zostać zastosowany wraz z innymi symbolami.
Podczas wykonywania napraw należy wyciągnąć wtyczkę z sieci!
W przypadku uszkodzenia kabla należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z sieci i
wymienić kabel.
Odległość od innych osób!
Proszę przestrzegać, aby nikt nie przebywał w zasięgu do 5 metrów od miejsca pracy.
Ważne szczególnie w przypadku dzieci i zwierząt.

Stosowanie I przechowywanie!
Nie stosować przy wilgotnej pogodzie I przechowywać
pomieszczeniach.

zawsze w suchych

Prosimy stosować okulary ochronne i ochronę słuchu!
Odrzucane przedmioty mogą spowodować poważne skaleczenia oczu, głośny hałas
może być powodem utraty słuchu. Prosimy nosić przy eksploatacji tego urządzenia
okulary ochronne i ochronę słuchu.
Proszę przeczytać instrukcję obsługi!
Jeżeli nie będą Państwo przestrzegać informacji i stosować odpowiednich zabezpieczeń
w ramach tej instrukcji, wtedy może dojść do poważnych skaleczeń i obrażeń ciała.
Prosimy zaznajomić się z instrukcją obsługi przed włączeniem i eksploatacją
urządzenia.
Niebezpieczne otwory!
Nie wkładać rąk ani nóg do otworów w trakcie pracy urządzenia.
Szybko obracające się wirniki!
Nie wkładać rąk ani nóg do otworów w trakcie pracy urządzenia.
Uwaga! Ochrona środowiska naturalnego!
Niniejsze urządzenie nie może zostać usuwane wraz z odpadami gospodarstwa
domowego/odpadami pozostałymi. Zużyte urządzenie należy oddać w publicznym
miejscu zbiorczym.
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Dane techniczne
Model
Napięcie
Moc

GTO2800
230-240V ~ 50Hz
2800W
II klasa bezpieczeństwa
(16A)
100 - 275 km/h
8000-14000 obr/min
3.3 kg
10:1
86,6 dB(A), k=3 dB(A)
100 dB(A)
2
0.815 m/s

Izolacja (zabezpieczenie)
Prędkość powietrza
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Waga
Proporcja rozdrabniania

Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego
Gwarantowany poziom mocy akustycznej
Wibracje
Pojemność worka

45 l

Opis elementów odkurzacza

1. Obudowa odkurzacza/dmuchawy
2. Regulacja prędkości ssania i dmuchania / włącznik
3. Dźwignia wyboru trybu pracy ssanie / dmuchanie
4. Górna rura
5. Dolna rura
6. Worek zbierający
7. Przewód zasilający

Rozpakowanie produktu
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik masowej produkcji jest mało prawdopodobne, żeby
Państwa elektronarzędzie było wadliwe lub żeby brakowało części. Jeżeli mimo tego stwierdzą
Państwo, że urządzenie jest niekompletne, prosimy go nie używać aż do uzupełnienia braku lub
usunięcia błędu. Nieprzestrzeganie tego zlecenia może skutkować poważnymi okaleczeniami.
Przygotowanie odkurzacza przed pracą
Przed pierwszym użyciem musicie Państwo wykonać kilka prostych czynności montażowych
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Montaż (rys. 2)

Po wyjęciu odkurzacz z opakowania należy wcisnąć przycisk (2.1) i zsunąć dolny odcinek rury (2.2) ku
dołowi do uzyskania pożądanej długości rury ssąco- dmuchającej (można dopasować do wzrostu
użytkownika). Długość jest regulowana od 3 do 30cm.

Montaż worka (rys.4,5)

Zanim nałożysz worek upewnij się, że dźwignia wyboru trybu pracy gładko się przełącza, ani że nie jest
zanieczyszczona pozostałościami z poprzedniego używania odkurzacza.
Załóż ramę mocującą (4.1) na otwór przy części silnikowej (4.3). Wciśnij ramę mocującą na listwę
zatrzaskową tak aby zaczepiła się dźwignia sprzęgła (4.2). W trybie ssania urządzenie może być
eksploatowane tylko z zamontowanym workiem.
By zdjąć worek należy wcisnąć dźwignię sprzęgła (5.1) by zwolnić ramę mocującą.

Montaż paska na ramiona (rys. 6)

Pas nośny (6.1) należy nałożyć na oczko mocujące (6.2)

Praca z odkurzaczem do liści (rys. 7-10)
Proszę się upewnić przed użyciem urządzenia, że przeczytali i zrozumieli Państwo niniejszą instrukcję
obsługi.
 Proszę upewnić się, że założyli Państwo odpowiednie ubranie i osobiste środki ochrony,
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jak okulary i maskę ochronną (jeśli jest wymagana) oraz nauszniki.
Proszę upewnić się, że wszystkie elementy urządzenia są prawidłowo zamontowane
i ustawione.
Proszę zwrócić uwagę na osoby i zwierzęta znajdujące się w przewidzianym obszarze użycia
odkurzacza.

Włączanie odkurzacza.
1. Podłączyć kabel urządzenia z dopuszczalnym przedłużaczem, podłączyć przedłużacz do gniazda
elektrycznego. Zawiesić przedłużacz na zabezpieczeniu przed wyrwaniem (Odciążnik przewodu).
Upewnić się, że worek jest prawidłowo zamocowany. Ustaw dźwignię trybu pracy (7.1) na
dmuchanie bądź ssanie.
2. Upewnić się, że rura odkurzacza jest skierowana w bezpiecznym kierunku, wcisnąć włącznik (8.1)
odkurzacz rozpocznie pracę. Podczas włączania odkurzacz należy silnie trzymać w dłoni. Jeśli
chcesz zmienić prędkość należy przesunąć regulator prędkości (9.1) z pozycji (1) na MAX.
Wyłączanie odkurzacza
W celu wyłączenia należy po prostu puścić włącznik (10.1).
WAŻNE: nie pozostawiać odkurzacza bez kontroli przed wyjęciem wtyczki z gniazda elektrycznego.

Wybór funkcji dmuchawy
W trybie dmuchawy powietrze zasysane jest przez dużą górną rurę i jednocześnie wydmuchiwane z
dużo większą prędkością przez mniejszą dolną rurę. W trybie dmuchawy należy zwracać uwagę na
pewne prowadzenie rury odkurzacza. Nigdy nie kierować strumienia powietrza bezpośrednio lub
pośrednio na osoby.
Wybór funkcji odkurzania (ssania)
W trybie odkurzania powietrze wraz z odpadkami jest zasysane przez większą górną rurę i przesuwane
przez wirnik rozdrabniacza.
Tam wessane odpadki są rozdrabniane i wydmuchiwane do worka.
WAŻNE: Proszę zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie worka. Proszę stale uważać na to, co
odkurzacz zasysa. Jest on przewidziany wyłącznie do zasysania odpadków ogrodowych, takich jak
liście, pędy.
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Ważna wskazówka do użytkowania przełącznika dla trybu dmuchawa/odkurzacz.
Proszę przy przełączaniu nie używać siły. Przełącznik powinien dawać się przesuwać bez dużego
wysiłku. Jeżeli przesunięcie go jest utrudnione, należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego, zdjąć
worek i sprawdzić czy odpadki nie blokują przełącznika w dużym okrągłym kanale wyrzutowym
i ewentualnie usunąć stwierdzoną blokadę.
Proszę zwracać uwagę na to, by przełącznik znajdował się zawsze całkowicie w jednej z dwóch pozycji,
a nigdy pomiędzy nimi.
Regulator obrotów
Model GTO2800 wyposażony jest w regulator obrotów umożliwiający ustawienie potrzebnej siły ssania
lub dmuchania. Obroty można płynnie regulować w zakresie od 8000 do 14000 obr/min.
Wskazówki przydatne w pracy z odkurzaczem
W celu usprawnienia pracy mogą przydać się poniższe wskazówki:
 Proszę odkurzać możliwie tylko suche liście, odpadki po przycinaniu lub inne odpadki
ogrodowe.
 Mokry materiał trudno jest rozdrobnić i może zapchać odkurzacz.
 Jeśli materiał jest mokry należy użyć dmuchawy odkurzacza, żeby zebrać odpadki w kupki.
Zebranie odpadków powinno nastąpić dopiero po ich wyschnięciu.
 Proszę nie używać odkurzacza w miejscach występowania kamienia lub innych twardych
elementów (koks, kasztany, żołędzie). Twarde elementy uszkadzają koło wentylatora
urządzenia (uszkodzenie to nie podlega gwarancji )


Ponadto zaleca się, aby odkurzacz nie zasysał ziemi. Ziemia jest z reguły wilgotna i może
zapchać odkurzacz.



Odkurzacz nie może służyć do usuwania śmieci.
Proszę nie próbować rozdrabniania innych materiałów, niż zwykłe odpadki ogrodowe.
W celu utrzymania wysokiej siły ssącej i zapewnienia przyjemnej pracy zaleca się opróżnianie
worka, gdy zapełni się do połowy. W ten sposób utrzymamy niską wagę całkowitą oraz pełną
moc ssącą urządzenia.



Wyszukiwanie usterek
Uwaga! Przed każdą ingerencją w urządzenie wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.







Urządzenie nie zasysa - sprawdzić, czy worek na liście nie jest pełen. Jeśli tak, opróżnić worek,
sprawdzić czy dźwignia klapy kierunkowej jest ustawiona we właściwej pozycji, w przeciwnym
razie zlecić sprawdzenie urządzenia przez autoryzowany serwis.
Urządzenie nie pracuje w trybie wydmuchu - sprawdzić prawidłowe ustawienie dźwigni klapy
kierunkowej, w przeciwnym razie zlecić sprawdzenie urządzenia przez autoryzowany serwis.
Blokowanie koła rozdrabniacza - sprawdzić czy nie nastąpiło zassanie zbyt dużego elementu,
czy kawałek drewna, kartonu lub inny element nie spowodował zaklinowanie koła wirnika.
W przypadku zablokowania koła rozdrabniacza zlecić sprawdzenie urządzenia przez
autoryzowany serwis.
W przypadku pojawienia się wibracji urządzenia nie wolno w żadnym wypadku eksploatować.
W takim przypadku należy zlecić sprawdzenie urządzenia przez autoryzowany serwis.

Ochrona środowiska naturalnego
Jeżeli państwa urządzenie stanie się niezdatne do użytku lub zbędne,
nie należy go w żadnym przypadku usuwać wraz z odpadami
gospodarstwa domowego, lecz w sposób zgodny z przepisami
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dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Urządzenie prosimy
oddać w odpowiedniej placówce utylizacyjnej. Części z tworzywa
sztucznego i metalu można tutaj oddzielić i doprowadzić do obiegu
recyklingu. Informacji na ten temat udziela także administracja Pańskiej
gminy lub miasta.

Konserwacja i przechowywanie
Przed przeprowadzeniem prac czyszczących i konserwacyjnych należy zawsze upewnić,
że wtyczka odłączona jest od sieci elektrycznej. W trakcie pracy należy stale zwracać uwagę, aby
urządzenie było czyste i wolne od odpadków. Szczególnie ważne jest to w przypadku klapy
przełączającej bezpośrednio za okrągłym otworem wyrzutowym. W celu sprawdzenia tego miejsca
należy zdjąć worek. Ewentualne zanieczyszczenia należy usunąć. Następnie należy kilkukrotnie
przesunąć przełącznik trybu pracy w obu kierunkach, aby sprawdzić poprawność jego działania.




Proszę nigdy nie spryskiwać urządzenia wężem oraz nie zanurzać go, ani żadnych jego części w wodzie.
Proszę nie używać żadnych rozpuszczalników w celu oczyszczenia urządzenia.
Urządzenie proszę przechowywać w suchym pomieszczeniu poza zasięgiem dzieci.

Worek

Jeżeli worek jest pełen to moc jego ciągu zostaje zredukowana. Zaleca się częste opróżnianie worka.
Sposób postępowania:
 wyłącz silnik
 wyjmij worek
 opróżnij zawartość worka. Wywróć worek na drugą stronę i wytrzep worek
 wywróć worek z powrotem i wyprostuj go a następnie zamontuj ponownie
Jeżeli worek jest bardzo brudny powinno się go umyć ręcznie w letniej wodzie z mydłem a następnie
wypłukać go. Przed założeniem należy wysuszyć worek.
Nigdy wolno używać urządzenia jako odkurzacz bez założonego worka!!!

Wymiana przewodu elektrycznego
Jeżeli zajdzie konieczność wymiany przewodu elektrycznego należy ją zlecić producentowi, osobie
przez niego upoważnionej lub autoryzowanemu serwisowi naprawczemu, co zagwarantuje
bezpieczeństwo elektryczne urządzenia.
Gwarancja
Na niniejsze urządzenie udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. W przypadku użytkowania zarobkowego
i urządzeń wymiennych obowiązuje skrócony okres gwarancji. Szkody wywołane naturalnym zużyciem,
przeciążeniem lub nieprawidłową obsługą są wykluczone z zakresu gwarancji. Niektóre części
konstrukcyjne ulegają normalnemu zużyciu i są wykluczone z zakresu gwarancji. Są to w
szczególności: wirnik, worek na liście i szczotki węglowe, o ile dotyczące ich reklamacje nie są
spowodowane wadami materiałowymi. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest
ponadto przestrzeganie podanych w instrukcji wskazówek dotyczących oczyszczania, konserwacji i
napraw urządzenia. Szkody wywołane wadami materiałowymi lub produkcyjnymi zostaną bezpłatnie
usunięte lub wymianę w przypadku braku możliwości naprawy urządzenia. Próby samodzielnej
naprawy urządzenia wzgl. jego rozebranie albo otwarcie obudowy silnika przez osoby nieupoważnione
powodują wygaśnięcie gwarancji. Warunkiem skorzystania ze świadczenia gwarancyjnego jest
przekazanie nierozmontowanego urządzenia wraz z dowodem zakupu i gwarancji naszemu Centrum
Serwisowemu. Naprawy nie objęte gwarancją można zlecać odpłatnie naszemu centrum serwisowemu.
Centrum serwisowe chętnie sporządzi odpowiedni kosztorys. Przyjmujemy tylko urządzenia nadesłane
w odpowiednim opakowaniu. Ryzyko związane z transportem ponosi nadawca.
Uwaga: Ewentualne szkody materialne podczas transportu obciążają nadawcę.
W przypadku reklamacji gwarancyjnej lub zlecenia naprawy należy dostarczyć oczyszczone
urządzenie wraz z informacją o usterce pod adres naszego punktu serwisowego. W celu ustalenia

- 10 -

wskazówek dotyczących nadania przesyłki należy skontaktować się z gwarantem. Uprawnienia
wynikające z gwarancji należy realizować na podstawie dołączonej karty gwarancyjnej
urządzenia!
Utylizację Twojego urządzeń przeprowadzimy bezpłatnie.

Deklaracja zgodności WE
Odkurzacz elektryczny HANDY GTO2800
Model: GY8732
Nr seryjny: 201305020000 - 201305029999
My, (BHU A.Krysiak, ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo) oświadczamy, że powyżej oznaczony
produkt jest zgodny następującymi Dyrektywami UE:
2006/95/EC
–Dyrektywa dot. Niskiego napięcia
2006/42/EC
–Dyrektywa Maszynowa
2004/108/EC –Dyrektywa dot. Kompatybilności Elektromagnetycznej
2000/14/EC /2005/88/EC – Dyrektywa Hałasowa
-Zmierzony poziom mocy akustycznej 98,1 dB(A), k=2,07 dB(A)
-Gwarantowany poziom mocy akustycznej 100 dB(A)
Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego 86,6 dB(A) k=3 dB(A)
Wibracje przy uchwycie 0,815 m/s2 k=1,5 m/s2
Procedura oceny zgodności wg aneksu V dyrektywy 2000/14/EC & 2005/88/EC

Normy i dane techniczne z :
EN 55014-1:2009, EN 55014-2/A2 :2008, EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008,
EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2005+A2 :2006＋A13 :2008+A14 :2010+A15 :2011,
Części IEC 60335-2-100:2002, EN 62233 :2008, EN ISO 3744:1995, ISO11094 :1991

Potwierdzony podpis

Baranowo, dnia 14.05.2013
Jednostka notyfikująca: TUV SUD SERVICE (NB 0123)
Za przygotowanie dokumentacji technicznej odpowiada:
Andrzej Krysiak, ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo

- 11 -

