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LOMBFÚVÓ/SZÍVÓ 3000W 
POWXG4035 

1 BERENDEZÉS 
 A lombszívó/-fúvó gép csak lomb és kerti hulladékok, mint pld. fű, kis ágak számára 

engedélyezett. Más irányú alkalmazása tilos. 
 A lombszívót/-fúvót csak száraz lombhulladékokra, fűre stb. Szabad használni. 
 A gépet csak egyéni használatra a rendeltetésének megfelelő célokra tervezték. Olyan 

készülékeknek kell őket tekinteni, amelyek magánházaknál és kertekben kerülnek 
alkalmazásra. Nem készült nyilvános létesítményekben, parkokban, sport-
létesítményeken, valamint a mezőgazdaságban ill. Az erdészetben való használatra. 

Nem kereskedelmi használatra tervezték.. 

VIGYÁZAT! A saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el az alábbi 
kezelési utasítást és az általános biztonsági utasításokat. A berendezést 
kizárólag az alábbi utasításokkal együtt lehet továbbadni. 

2 LEÍRÁS (FIG A) 
1. Alsó csőidom 
2. Görgők 
3. Felső csőidom 
4. A lombzsák rögzítő-kapcsa a felső 

csőidomon 
5. Lombzsák 

6. Üzemmód-kapcsoló, lomfújó – 
lombszívó 

7. Motorház 
8. Vállszíj 
9. ON / OFF főkapcsoló 
10. Sebességszabályozó 

3 CSOMAGOLÁS TARTALMA 
 Távolítsa el a csomagolóanyagokat. 
 Távolítsa el a csomagolás fennmaradó részét és a szállítási támasztóelemeket (ha van 

ilyen). 
 Ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét. 
 Ellenőrizze a készüléket, a hálózati vezetéket, a hálózati csatlakozót és a többi tartozékot, 

hogy azok a szállítás során nem sérültek meg. 
 Amennyiben lehetséges őrizze meg a csomagolóanyagot a jótállási időszak végéig. Majd 

a helyi hulladékeltávolítási előírásoknak megfelelően távolítsa el azokat. 

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyag nem játékszer! Ne engedje, hogy a 
gyermekek műanyag zsákokkal játszanak, mert az fulladásveszélyt okozhat! 

Lombfúvó/szívó 3000W 
Vállszíj 
Lombzsák 
Kezelési utasítás 

Ha hiányzó, vagy sérült alkatrészt észlel, kérjük lépjen kapcsolatba a 
forgalmazóval. 
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4 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
В данном руководстве и/или на самой машине используются следующие символы: 

 
Внимание / Опасно! 

 

Не подпускайте близко 
посторонних лиц. 

 

Прочитайте руководство 
перед использованием. 

 

При повреждении или 
обрыве кабеля немедленно 
отсоедините штепсельную 
вилку от сетевой розетки. 

 

Соответствие с основными 
стандартами по 
безопасности применимых 
Европейских директив.  

Перед чисткой или 
обслуживанием выключите 
устройство и отсоедините 
его вилку от розетки. 

 

Не работайте и не 
оставляйте машину под 
дождем и в сырых или 
влажных условиях. Влага 
вызывает опасность 
поражения электрическим 
током. 

 

Надевайте средства 
защиты органов слуха и 
защитные очки. 

 

Класс II - Машина имеет 
двойную изоляцию; поэтому 
провод заземления не 
требуется.  

Вращающиеся ножи могут 
причинить серьезные 
травмы. 

5 BEVEZETŐ 
 Olvassa el a kezelési utasítást alaposan. Ismerje meg a gép üzemeltetési- és szabályozási 

berendezéseit és a gép szabályos alkalmazását. 

 Soha se engedje meg a gép gyerek általi használatát. 

 Ne engedje meg a gép használatát olyan másik személynek, aki ezeket az utalásokat nem 
ismeri.  Helyi előírások megszabhatják a gép használatára jogosult személyek alsó 
korhatárát. 

 Soha se használja a gépet, ha személyek, különösen gyerekek, vagy háziállatok vannak a 
közelben. 

 A használó felelős olyan balesetekért vagy veszélyezetésekért, amelyek egy harmadikat 
személyesen vagy azok tulajdonát érintik. 

5.1 Előkészítés 

 A gép használata közben viseljen mindig egy biztosan álló cipőt és hosszú nadrágot. 

  Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket, ezeket ugyanis a szívónyílás 
elkephatja. A szabadban való munkáknál ajánlatos gumikesztyű és csúszásmentes cipő 
használata: Ha hosszú a haja, viseljen hajhálót. 

  Viseljen személyi védőfelszerelést 
és mindig védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések mint porvédő álarc, 
csúszásmentes védőcipő, védőkesztyű, védősisak vagy hallásvédő használata, az 
elektromos gép alkalmazási módjától függően, csökkentik a balesetek kockázatát. 
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 Portermelő munkáknál használjon védőálarcot. 

 Minden egyes használat előtt ellenőrizze a gépet, a csatlakozó vezetéket és a hosszabbító 
kábelt. Csak kifogástalan és sérülésmentes géppel dolgozzon A sérült részeket azonnal 
cseréltesse ki egy villamosszakemberrel. 

 Soha ne használja a gépet ha a védőberendezései vagy ernyőzése sérültek, vagy olyan 
biztonsági berendezések mint az eltéritési- és/vagy fűfelfogóberendezés hiányoznak. 

 A szabadban történő munkáknál csak az arra a célra engedélyezett hosszabbítókábeleket 
szabad használni. Az alkalmazott hosszabbítókábelek keresztmetszete el kell érje a 
legalább 1,5 mm2-t. A dugós csatlakozások védőérintkezősök és fröccsenővíz védettek 
kell legyenek. 

6 ÜZEM 
 Vezesse agép csatlakozó vezetékét mindig a géptől hátrafelé. 

 Azonnal húzza ki a hálózati dugót a dugaljzatból, ha a hálózati kábel, vagy a 
hosszabbítókábel sérült. 

 Ne hordozza a gépet a kábeltől fogva. 

 Húzza ki a dugót a dugaljzatból: 
o ha a gépet nem használja, ha hordozza, vagy ha felügyelet nélkül hagyja; 
o ha a gépet vizsgálja, tisztítja, vagy ha rögzítéseket eltávolít; 
o ha tisztítási- vagy karbantartási munkákat végez vagy tartozékokat cserél; 
o idegen testekkel való kapcsolat után, vagy rendellenes rezgéseknél. 

 A szerszámokat csak napvilágnál, vagy megfelelően erős mesterséges világításnál 
használja. 

 Ne becsülje le az elektromos szerszámok erőhatását. Gondoskodjon mindig egy biztos 
állásról és őrizze meg mindig az egyensúlyát. 

 Kerülje a gép üzemeltetését nedves fűben. 

 Lejtőkön való munkák: Ne dolgozzon túl meredek lejtőkön. A lejtőn mindig a lejtőhöz 
keresztben dolgozzon und és gondoskodjon egy biztos állásról. Legyen különösen 
óvatos, ha a lejtőn a munka irányát változtatja. 

 A gépet csak lépéssebességgel vezesse, soha se rohanjon. 

 Tartsa a szellőztető nyílást mindig tisztán. 

 A szívó -fúvó nyílást ne irányítsa soha személyekre vagy állatokra . 

7 KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS 
 Gondoskodjon róla, hogy minden anya, csavar és menetes csap mindig szorosra legyen 

húzva. Így biztosíthatja, hogy a gép mindig biztos üzemképes állapotban legyen. 

 Vizsgálja meg rendszeresen a fűfelfogó-berendezéseket kopásra és deformációkra. 

 Alkalmazzon kizárólag helyes tipusú pót-vágószerszámot. 

 Biztonsági okokból cserélje ki a kopott vagy megsérült részeket azonnal, ill. adott esetben 
cseréltesse azokat ki, vagy javíttassa meg egy villamos szakemberrel. 

 A használaton kívüli elektromos szerszámokat tárolja száraz, gyerekek számára nem 
elérhető helyen. A gép minden 10A-re biztosított dugaljzattal csatlakoztatható (230 V–os 
váltóáramnál). A dugaljzatot egy hibaáram -védőkapcsolóval(FI) kell biztosítani. A 
kioldóáram nagysága max. 30 mA lehet. 

8 ELŐKÉSZÍTÉS 
Üzembevétel előtt 
Akkor vegye a gépet üzembe, ha annak a felszerelését teljes mértékben befejezte. Minden 
üzembevétel előtt meg kell vizsgálni a gép csatlakozó vezetékét, hogy vannak e rajta 
sérülések jelei, és csak akkor szabad a gépet használni ha az kifogástalan állapotban van. 
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9 FELSZERELÉS 
Az új lombfújó/lombszívó az első üzembe helyezés előtt csak minimális összeszerelést 
igényel. 

 
FIGYELEM !  A mellékelt csődarabot csatlakoztatni kell, különben a készülék NEM működik! 
(beépített biztonsági kapcsoló!) 

9.1 Biztonsági kapcsoló 
A lombfúvó-szívó gép beépített biztonsági kapcsolóval rendelkezik, mely megakadályozza, 
hogy a gép elinduljon amikor a mellékelt cső nincs csatlakoztatva. 

9.2 Vállszíj 
Szállításkor a vállszíj a lombzsákban található.  Vegye ki a vállszíjat a lomzsákból, nyissa ki a 
reteszes zárat, fűzze át a szíjat a motorház felső oldalán lévő fémkapcson, aztán ismét zárja 
össze a reteszes zárat. A vállszíj kívánt hosszúságra történő beállításához az állítható 
szíjkapcsot egyszerűen tolja előre, illetve hátra. 

9.3 Lombzsák 
A lombzsák készüléken történő rögzítéséhez a kapcsot 
egyszerűen akassza bele a felső csőidomba és a zsák 
tágítható nyílását húzza rá a motorház alsó oldalán lévő 
lombkibocsátó nyílásra. Ezután a rögzítő szalagot húzza 
szorosra és csomózza meg. 
 
 
 
 
 
 

10 MUNKAVÉGZÉS A LOMBFÚJÓVAL/LOMBSZÍVÓVAL 
Ügyeljen arra, hogy a lombfújót/lombszívót kizárólag a szokásos 240 V váltóáramú dugaszoló 
aljzathoz csatlakoztassa. Hosszabbító kábelt csak akkor használjon, ha arra tényleg szükség 
van. A hosszabbító kábelek használatakor feszültségesésre kerülhet sor, ami a készülék 
teljesítmény-csökkenését, vagy a motor túlmelegedését okozhatja. 

10.1 Bekapcsolás és kikapcsolás 
 A lombfújó/lombszívó bekapcsolásához nyomja be a BE/KI kapcsolót (9). Ha pedig ki akarja 
kapcsolni a gépet, engedje ki egyszerűen ezt a BE/KI kapcsolót. 

10.2 Sebesség-szabályozás (csak a pow 6316 esetében) 
A lombfújót/lombszívót legegyszerűbben úgy használhatja, ha a vállszíjat kényelmesen a 
vállára akasztja, és a hátsó fogantyút csípőmagasságban tartja, így a készülék súlyának 
legnagyobb része a görgőkre nehezedik 
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10.3 Használat és működtetés 
A lombfújó/lombszívót úgy a legkönnyebb használni, ha a vállszíjat kényelmesen a vállára 
helyezi és a hátsó fogantyút csípőmagasságban tartja, azért hogy a készülék súlyának nagy 
része a görgőkre nehezedjen. 
A készülék lombszívóként történő használatánál a gépet legjobb a görgőkön gurítani. Ezzel 
biztosítható, hogy a lombfújó/lombszívó a talajtól optimális távolságban van. A lombszívó 
kizárólag lomb felszívására szolgál. A készülék olyan károsodásainak elkerülése érdekében, 
amelyekre a szavatosság nem nyújt fedezetet, kerülje el ágak, kövek, vagy egyéb kemény 
tárgyak felszívását. 
Lombfújóként való alkalmazáskor a szilárd tereptárgyaktól, pl. faltól, kerítéstől, stb. mindig 
elfelé haladva dolgozzon. A munkavégzés során a lomfújó csövét ne tartsa szorosan a 
lombhoz. A készüléknek jobb a teljesítménye, ha a lombtól bizonyos távolságot tartunk és a 
lombot előrefelé fújjuk. 

10.4 Az üzemmód átkapcsolása 

 

A készülék lombfújóról lombszívóra történő 
átkapcsolásához a gépet egyszerűen kapcsolja ki, és 
az üzemmód-kapcsolót állítsa a kívánt helyzetbe. 
1 vac (szív) / 2 blow (fúj) 

10.5 Lombzsák 
Tájékoztatás: A lombzsák levétele és kiürítése előtt győződjön meg róla, hogy a készülék le 
van választva az elektromos hálózatról.  

 

A lombzsák kiürítéséhez egyszerűen nyissa ki a 
húzózárat, a zsákot ürítse ki és a húzózárat ismét zárja 
be. Ha a lombzsák nyitva van, ellenőrizni lehet a 
lombfújó/lombszívó tolókapcsolójának működését is. 
Ha a készülékben dugulás keletkezne, ellenőrizze ezt a 
funkciót és távolítsa el a dugulást. 

11 ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS 
A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a lombfújón/lombszívón nincsenek-e sérülések. 
A készülék használata után 
1. A lombzsákot ürítse ki. 
2. A szívócsövet vizsgálja meg és a lombmaradékokat távolítsa el. 
3. Ellenőrizze a lombfújó/lombszívó tolókapcsolóját, hogy nincs-e benne lombmaradék. 
4. A készüléket egy puha, száraz kendővel tisztítsa meg. 
5. A készüléket biztonságosan, és gyermekek számára hozzáférhetetlen módon tárolja. 
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12 MŰSZAKI ADATOK 
 POWXG4035 

Névleges feszültség/ frekvencia 230V-240V~ 50 Hz 

Teljesítmény 3000W 

Üresjárási sebesség   : 6000-15000 min
-1
 

Légsebesség 270 km/h 

Szívóteljesítmény 14 m³/min 

Gyűjtőzsák térfogata 50 L 

Darabolási arány : 10:1 

13 ZAJ 
A zajkibocsátási értékeket a vonatkozó szabvány szerint mérték. (K=3) 
Hangnyomásszint LpA 86 dB(A) 

Hangteljesítményszint LwA 99 dB(A) 

FIGYELEM! Viseljen hallásvédelmi felszerelést, amikor a gép túllépi a 85 
dB(A) hangnyomásszintet. 

aw (Rezgésszint): 1.3 m/s² K = 1,5 m/s² 

14 SZERVÍZRÉSZLEG 
 A sérült kapcsolókat szerviz-részlegünkben kell kicserélni.  
 Ha a csatlakozókábel (vagy a tápcsatlakozó) megsérült, akkor a szerviz-részlegünkben 

kapható speciális csatlakozókábellel kell kicserélni. A csatlakozókábel cseréje csak a 
szerviz részlegben hajtható végre (lásd az utolsó oldalt), és csak szakképzett személy 
(szakképzett villanyszerelő) végezheti el. 

15 JÓTÁLLÁS 
 Az alábbi termékre 36 hónapos jótállási időszak érvényes, mely azon a napon lép életbe, 

amikor az első felhasználó megvásárolja a terméket. 
 Ez a jótállás fedez minden anyagi vagy gyártási hibát, de nem tartalmazza: az 

akkumulátorokat, a töltőket, az elhasználódás következtében meghibásodott 
alkatrészeket, például a csapágyakat, keféket, vezetékeket, csatlakozókat, vagy más 
egyéb tartozékokat, mint például a fúrókat, fúrófejeket, fűrészlapokat stb.; a nem 
megfelelő felhasználásból, balesetből vagy a módosításból eredő sérüléseket és 
meghibásodásokat; sem pedig a szállítási díjat. 

 A nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásokra és meghibásodásokra szintén 
nem vonatkozik a jótállás. 

 A készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért sem vállalunk 
felelősséget. 

 A javításokat csak a Powerplus szerszámgépek javításához engedéllyel rendelkező 
ügyfélszolgálati központ végezheti el. 

 Ha további információra van szüksége, hívja a 00 32 3 292 92 90 telefonszámot. 
 A szállítási költségeket mindig az ügyfél viseli, kivéve, ha arról írásban másképp nem 

állapodnak meg. 
 Ugyanakkor, ha a készülék sérülése a karbantartás elmulasztásának vagy túlterhelésnek 

a következménye, akkor a jótállásra nem lehet kárigényt benyújtani. 
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 Határozottan kizárja a jótállást az, ha a sérülés folyadék beszivárgásának, túl sok por 
bejutásának, szándékos rongálásnak (szándékos vagy túlzott gondatlanság), nem 
megfelelő használatnak (a készülék rendeltetésétől eltérő célra történő használat), 
illetéktelen használatnak (pl. a használati utasításban foglaltaknak figyelmen kívül 
hagyása), szakértelem nélküli összeszerelésnek, villámcsapásnak, hibás hálózati 
feszültségnek a következménye. Ez a lista nem korlátozó. 

 A reklamáció elfogadása semmi esetben sem jelenti a jótállási időszak 
meghosszabbítását, sem pedig egy új jótállási időszak kezdetét a készülék cseréje 
esetén. 

 Azok az eszközök és alkatrészek, melyek a jótállás keretében kerülnek kicserélésre, a 
Varo NV tulajdonát képezik. 

 Fenntartjuk a reklamáció visszautasításának jogát, amikor a vásárlást nem tudja igazolni, 
vagy amikor világos, hogy a termék karbantartását nem megfelelően végezte. (tiszta 
szellőzőnyílások, rendszeresen ellenőrzött szénkefék,...)  

 A vásárlási szelvényt a vásárlás időpontjának bizonyításához meg kell őrizni.  
 A szerszámot szétszerelés nélkül és elfogadhatóan tiszta állapotban kell visszaküldeni a 

forgalmazóhoz, az eredeti formakövető dobozban (ha tartozik ilyen az egységhez) és a 
vásárlási szelvénnyel együtt. 

16 KÖRNYEZETVÉDELEM 
Ha a gép elhasználódott, ne dobja a háztartási szemétbe, hanem gondoskodjon 
annak környezetbarát elhelyezéséről! 
Az elhasználódott elektromos termékek hulladékait ne dobja a háztartási 
szemétbe. Kérjük, hogy gondoskodjon azok újrahasznosításáról, amennyiben 
erre lehetősége van. Az újrahasznosítási lehetőségeket illetően érdeklődjön a 
helyi köztisztasági szerveknél vagy a forgalmazónál! 
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17 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 
VARO N.V.   -    Joseph Van Instraat 9  -  BE2500 Lier  -  BELGIUM, kijelenti, hogy 

A termék típusa: Lombfúvó/szívó 3000W 
Márkanév: POWERplus 
Cikkszám: POWXG4035 

megfelel a harmonizált európai szabványok alkalmazásán alapuló, idevonatkozó európai 
irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék 
bármilyen illetéktelen módosítása érvényteleníti a jelen nyilatkozatot. 

Európai irányelvek (ideértve, adott esetben, azok módosításait az aláírás időpontjáig): 
2011/65/EU 
2006/42/EC 
2004/108/EC 
2000/14/EC Annex V LwA 97dB  /  99dB 

Harmonizált európai szabványok (ideértve, adott esetben, azok módosításait az aláírás 
időpontjáig): 

EN60335-1 : 2012 
IEC60335-2-100 : 1.0 : 2002 
EN55014-1 : 2006 
EN55014-2 : 1997 
EN61000-3-2 : 2006 
EN61000-3-3 : 2008 

A műszaki dokumentáció birtokosa: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V. 

Az alulírott a társaság vezérigazgatója nevében jár el, 

 
Philippe Vankerkhove 
Szabályozási Ügyek - Megfelelőségi Menedzser 
18/11/13 


