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Призначення

Ваш садовий пилосос Black & Decker призна- чен 

для збору листя.  Даний прилад предна- значен 

тільки для побутового використання на  

відкритому повітрі.

Загальні правила безпеки при роботі

з  електроприладами

Увага! При використанні електро-

тричних /  акумуляторних приладів з-

мання правил з техніки  безпеки і 

проходження даними інструкціям  

дозволить знизити ймовірність виник-

нення пожежі,  ураження електрично 

ським струмом, отримання травм і  

повреж- дення особистого майна.

♦ Передвикористанням приладу уважно 

прочитайте цю  керів- ство по експлуатації, з-

навчайте всі засоби управ- ління  приладом і 

викорис зуйте його за  призначенням.

♦ Призначення  приладу описується

в даному керів ництва по  експлуатації. 

Використання будь-яких  речей або при-

пристосувань, а також  ви- конання даними 

приладом будь-яких видів робіт, які не  

рекомендовані цією інструкцією по  експлуатації 

нашої, може призвести  до нещасного випадку.

Термін «Прилад» в усіх наведених нижче  

указані- ях відноситься до Вашого  сеті вому (з 

кабелем) або аккуму- ляторной (бездротовому)

приладу.

Збережіть всі інструкції з  безпеки і 

керівництво по  експлуатації нашої 

для їх  подальшого використання.

Використання приладу

♦ Завжди дотримуйтесь обережність при 

роботі з цим  приладом.

♦ Тримайте робоче місце

в чистоті і забезпечте хо- рошее  освітлення. 

Погане освітлення або  беспоря док на робочому 

місці мо  жет привести до несчастно- му  випадку.

♦ Працюйте приладомтоль

до при денному світлі або в умовах  гарного 

ис кусственного освітлення.

♦ Не використовуйте прилад,

якщо є небезпека возго- Ранія або  вибуху, 

напри-мер, поблизу легко  воспла- мінливих 

рідин, газів або  пилу.

♦ Не допускайте дітей та любих осіб,

не знайомих з даними  правилами тех- ніки 

безпеки, до ра- боті приладом. Місцеві 

законодавчі  акти можуть обмежувати вік 

опера- тора.
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♦ Не дозволяйте дітям або

тваринам перебувати в робочої  зоні, 

доторкатися до приладу або  електричного

кабелю.

♦ Під час роботи приладом не підпускайте 

близько дітей  або сторонніх осіб. Відволікання  

уваги може викликати у Вас утрату контролю над 

робочим процесом.

♦ Не використовуйте даний

прилад як іграшку. 

♦ Не занурюйте  прилад у воду.

♦ Не намагайтеся розібрати  прилад. 

Усередині немає обслуговуючих

користувачем деталей.

Особиста безпека

♦ При роботі зприладом

будьте уважні, на- дитя за тим, що  Ви 

справи- ете, і керуйтеся  здоровим глуздом. 

Чи не ис товуйте  прилад, якщо Ви 

втомилися, а також  перебуваючи під дією 

алкоголю або  знижують реакцію лікарських  

препара- тів та інших засобів. Ма- Лейша 

необережність при роботі з  приладом може

привести до серйозної травми.

♦ Якщо потрібно, при роботі використовуйте 

засоби  індивідуального захисту. Своєчасне  

використання захисного снаряження, а саме: 

захисних окулярів,  пилезащитной ма скі, черевик 

на  нескользя- щей підошві, захисного  шолома 

або протівошумо- вих  навушників, значитель- але 

знизить  ризик отримання травми.

♦ Не допускайте ненавмисного

запуску. 

Перед тим, як

підключити прилад до мережі і /  або 

аккуму- лятором, підняти або  пере- нести 

його, переконайтеся,  що вимикач 

знаходиться в  положенні «виключе- але». 

Не  переносьте прилад з натиснутою  

кнопкою вимикати отримувача і не  

підключайте до розетки прилад,  вимикач 

якого встановлено в  положення 

«включено», це може  призвести до 

нещасного випадку.

♦ Чи неперенапружуйтеся.

Завжди зберігайте рівновагу  і  стійку 

позу. Це дозволить Вам не  потірять

контроль при роботі з приладом в 

непередбаченій ситуації.
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♦ Одягайтесясоответству-

ющим чином. Під час  роботи не  

надягайте просторий одяг або  прикраси. 

Слідкуйте за тим, щоб  Ваше волосся, 

одяг або рукавички  знаходилися в 

постійному віддаленні  від рухомих 

частин приладу.

Свободний одяг, прикраси або  довге 

волосся мо гут потрапити в  рухомі 

частини приладу.

Використання приладу і  

технічний догляд

♦ Перед початкомроботи, завжди 

перевіряйте справність приладу. Перевірте, 

чи  не поламаних деталей, ушкодженних 

виключателей і інших  дефектів, здатних 

вплинути на  роботу приладу.

♦ Не використовуйте прилад,  якщо 

його вимикач не  встановлюється в 

положення  включення або ви-

ключення.  Прилад з неісправним

вимикачем становить небезпеку і

підлягає ремонту.

♦ Вимикайте прилад від сетєвої

розетки і / або витягайте акумулятор 

перед регулюванням,  зміни 

додаткового обладнання або  при 

зберіганні. Такі заходи пре-

досторожності знижують ризик  

випадкового включе- ня приладу.

♦ Стежте за гостротою заточки

і чистотою ріжучих приладдя  (при на-

явності). Приналежності з  гострими 

крайками по- зволяют  уникнути заклі-

Нівань і роблять  роботу менш 

стомлюючої.

♦ Не  використовуйте прилад,

якщо пошкоджена або не- справна  

будь-яка його деталь.

♦ Ремонтуйте абозаміняйте пошкоджені 

або несправні  деталі тільки в авторізован-

ном  сервісному центрі Black & Decker. 

♦ Ні в якому разі не снімайте

і не замінюйте де- талі, за  винятком 

де- талей, зазначених в  цій інструкції 

експлу- атації.
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Електробезпека

♦ Вилкаприладу

повинна відповідати змінного  струму. 

Ні в якому разі не відоізміняйте вилку 

електрично ського  кабелю. Чи не 

викорис зуйте  сполучні штепсели-

перехідники,  якщо в силовому кабелі 

приладу є  провід за- заземлення.

Використання оригінальної вилки ка  

Беля та відповідної їй штепсельної  

розетки зменшує ризик пораже- ня  

електричним струмом.

♦ Не  використовуйте прилад під

дощем або у вологому середовищі.  

Попадання води в прилад збільшує  

ризик ураження електричним  струмом.

♦ Будьте обережні при роботі

з електричним кабелем. Ні в якому  разі 

не ис товуйте кабель для пе- реноскі 

приладу або для  витягування його вилки 

з  штепсельної розетки. 

Не піддавайте  електрично ський кабель 

впливу  високих температур і смазочний  

речовин; тримайте його в стороні від

гострих кромок  або рухомих частин

приладу.

Ушкоджений або заплутаний кабель

збільшує ризик ураження

електричним струмом.

♦ При роботі зприладом

на відкритому повітрі ис товуйте  

подовжувач, призначений для  

зовнішніх робіт.

Використування  кабелю, пригодного 

для роботи на  відкритому повітрі, 

знижує ризик  ураження електричним 

струмом.

♦ При необхідності роботи

з приладом у вологому  середовищі 

використовуйте джерело живлення, 

оборудоване пристроєм захисного 

відключення  (УЗО). Використування УЗО 

знижує  ризик ураження електричним  

струмом.

Після використання

♦ Зберігайте прилад, що не

використовується, в сухому, добре  

вентильованому місці, не- доступному 

для дітей.

♦ Діти не  повинні мати доступ до 

прибраним на зберігання приладів.
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♦ При зберіганні абоперевезенню приладу в 

транспортному засобі,  він повинен на-

ходиться в  багажнику або спеціально  

закріплений, щоб обмежити його пе-

переміщених при раптовому  перемиканні 

швидкості або на  поворотах.

Сервісне обслуговування

♦ Ремонт Вашого приладу  

повинен проводитися тільки

кваліфікованим ними фахівцями з  

використан- ням ідентичних  запасних 

частин. Це за- спекти  безпеки Ва- шого 

приладу в подальший  експлуатації.

Додаткові правила  безпеки при 

роботі  садовими пилососами

Призначення приладу описується в цій  

інструкції. Використання будь-яких  речей 

або пристосувань, а також  виконання 

даними приладом будь-яких видів робіт, які 

не  рекомендовані даними руководством  по 

експлуатації, може призвести до  нещасного

випадку.

і / або ушкодження  особистого 

майна.

♦ Для захисту  щиколоток і ступень 

завжди надевайте міцне закрите

взуття і довгі штани.

♦ Ніколи не використовуйте

пилосос в режимі всасивання без  

встановлених всмоктуючих труб і  меш-

ка для збору сміття.

♦ Завжди  вимикайте прилад,

чекайте повної зупинки  вбудованого 

подрібнювача і  винімайте вилку кабелю 

з розетки  електромережі:

♦ При змінірежиму  сдува

на режим всасиваня  сміття.

♦ Якщо електричний

кабель заплутаний або

пошкоджений.

♦ Якщо Ви залишаєте прилад

без нагляду.

♦ При усуненні засоренію

пилососа.

♦ За потреби

проведення огляду, настройки,  

чищення або усунення  несправність 

ностей у Вашому  приладі.

♦ Якщо прилад при  запуску починає 

сильно вібрувати
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♦ Під час роботиприладром ніколи не 

тримайте впускне або  вихідний отвір 

пилососа бліз- до до  очей та вух. Ні- коли НЕ 

змітайте  сміття в напрямку осіб, що стоять 

поруч .

♦ Не використовуйте прилад під

час дощу і не заоишяйте його на  

відкритому повітрі  під дощем.

♦ Не ходіть попосипаних

гравієм доріжками з включенним  

пилососом, що працює в режимі  

всасивання / сдува сміття. Завжди 

пересувайтеся спокійно, але, не  

біжіть.

♦ Ніколи не кладітьвключенний 

пилосос на поверхню,  посипану

гравієм.

♦ Завжди зберігайтестійкість, особливо 

при роботе на  схилах. Завжди твердо 

стійте на  ногах, зберігаючи рівновагу.

♦ Не  складайте пилососом

речовини і предмети, які можуть бути 

забруднені  вогненебезпечними або 

горючі- ми  рідинами, наприклад, 

бензином, і не  використовуйте прилад в 

місцях їх  можливої присутності.

♦ Не вставляйтеніякі

предмети в отвори пилососа. Ніколи  не 

використовуйте прилад, якщо отвори  

заблоковані

- регулярно очищайте їх від  волосся, 

пуху, пилу та ін. сміття,  який може 

зменшити інтенсивність  потоку повітря.

Увага! Завжди викорис зуйте садовий  

пилосос таким чином, як описано в  дан-

ном керівництві по експлуатації  нашої. 

Даний прилад роз- працювати  для 

використання в вертикальному  положенні. 

Використання приладу  іншим способом 

може при- вести до  травмування. 

Жодному разі не  вмикайте при- бор, що 

лежить на боці  або в перевернутому 

положенні.

♦ Оператор або користувач

несе відповідальність за  нанесення травм 

або ри- скі, які  можуть виник- нути щодо 

інших осіб  або їх майна. 

♦ Не переносьте  прилад за електричний

кабель. 

♦ Завжди  стежте, щоб електричний 

кабель знаходився далеко від приладу.

Увага! У разі пошкодження кабелю під  час

роботи, негайно витягніть його вилку  з

штепсель- ної розетки. Не торкайтеся до 

кабелю, поки він не буде від'єднано від

електромережі. 
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або чистящі засоби для  чищення 

Вашого приладу. 

Для  видалення трави і бруду  

використовуйте тупоносий скребок.

♦ Часто перевіряйте мішок

для збору сміття на знос і  

пошкодження.

♦ Заміну подрібнювача мож-

але зробити в авторизований

ванном сервісному центрі Black &  

Decker. Викорис зуйте запасні деталі  

та приладдя, рекомендовані ванні  

Black & Decker.

♦ Забезпечуйте безопасні

умови роботи, надійно  затягуючи 

все гайки, болти і гвинти.

Безпека посторонніх осіб

♦ Даний прилад не може 

використуватися дітьми стар- ше 8-

ми  років і людьми зі зниженими

фізичними, сенсорними і умственни-

ми здібностями або осіб, що не 

мають  необхідного досвіду або 

досвіду,  якщо

вони виконують роботу під  

наглядом або отримали інструкції  

щодо безпечної роботи з цим  

приладом і усвідомлюють на-

відмінність потенційну небезпеку  

при його викорис танні. Не  

дозволяйте дітям гратися з  

приладом. Не дозволяйте дітям 

проводити чистку і технічне  

обслуговування прилада без  

нагляду.

♦ Не дозволяйте дітям

грати з приладом.

Електробезпека

Даний прилад захищенний

подвійною ізоляцією, що  

виключає потреб-ність в  

заземляющем дроті. Слідкуйте за  

напругою електричний  мережі, 

воно повинно відповідати ве-

личині,  позначеної на 

інформаційній  табличці приладу.

♦ Щоб  уникнути нещасного

випадку, заміна пошкодженого  

кабелю живлення повинна  

проводитися тільки на

заводі-виготовітелія або в  

авторизований
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ванном сервісному центрі Black &  

Decker.

♦ Електробезпека может бути 

підвищена при  використанні високо 

чутливого 30  мА пристрої захисного 

від- ключення (УЗО).

Використання 

подовжувального  кабелю

Завжди використовуйте подовжувальні 

кабелі установленого зразка, відповідні  

вхідної потужності даного ін- струмента  

(див. Розділ «техничні  

характеристики»). Подовжувальний  

кабель повинен бути придатний для  

вико вання на відкритому повітрі і мати  

відповідну мар- Кіровка. Використання  

удли- нительного кабелю HO5VV-F  

довжиною до 30 м і діаметром в  

поперечному перерізі 1,5 мм² не  

знизить продуктивність приладу. Перед  

использовани- їм перевірте розетку на  

на наявність ознак пошкодження,  

старіння і з- носа. У разі виявлення  

пошкоджень подовжувач підлягає  

заміні. При використанні кабельного  

барабана, завжди повністю розмотуйте  

кабель.

Залишкові ризики

При роботі з даними приладом  

можливе виникнення додаткових  

залишкових ризиків, які не ввійшли в  

описані тут правила техніки безпеки. Ці  

ризики можуть виникнути при  

неправильному або тривалому

використанні вироби і т.п.

Незважаючи на дотримання  відповідних 

інструк- цій по техніці  безпеки і 

використання пристроїв, деякі  

залишкові ризики неможливо повністю 

виключити. До них  відносяться:

♦ Травми в результаті  стосування

рухаючихся частин приладу.

♦ Ризик отримання травми під

час зміни деталей, но лень або  

насадок.

♦ Ризик отримання травми,

пов'язаний з тривалим 

використанням приладу. 

При  використанні приладу протягом 

тривалості періоду часу робіть  

регулярні перерви в роботі.

♦ Погіршення слуху.



♦ Збиток здоров'ю в результаті 

вдихання пилу в про- процесі  роботи з 

приладом (наприклад, при  обробці 

деревини, особливо, дуба,  бука і ДВП).
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Маркування приладу

На приладі є наступні знаки:

Увага! Перед робо тієї  

прочитайте повністю цей  

посібник з експлуатації.

При роботі з цим приладом  надіньте 

защитні окуляри або  маску.

При роботі з приладом  

використовуйте засоби захисту  

органів слуху.

Не  використовуйте прилад під  

дощем або у вологому  середовищі і 

не залишайте його  на від- критому 

повітрі під  дощем.

Вимкнення: винімайте вилку  кабелю 

з розетки електромережі перед 

чищенням  або техніч ським  

обслуговуванням. 

Остерігайтеся  предметів, що 

розлітаються.

Тримайте сторонніх осіб на  

безпечному расстоянні.

Гарантована аку- стіческій  

потужність відповідно до дирек-

тівой 2000/14 / EC.

Складові частини

1.Пусковий вимикач

2.Рукоятка

3.відмикає кнопка повітродувної труби

4.повітродувної труба (2 деталі)

5.Усмоктувальна труба (2 деталі)

6.Кришка вентилятора

7.Кабельний затискач

8.Мішок для збору сміття

9.Ремінь для перенесення

Збірка

Увага! Перед початком збирання переконвайтесь, що 

прилад  вимкнений і отсоедінен від електромережі.

Увага! При роботі садовим пи- лесосом завжди 

надягайте  захисні рукавички та окуляри.

Збірка всмоктуючої труби (Мал.А)

Перед використанням приладу обидві частини вса- Сива труби  

повинні бути з'єднані.

♦ Для полегшення процесу складання протріть

місце з'єднання труб мильним розчином. 

♦ Розмістіть один  навпроти одного прорізи (10) і 

язички (11) на нижній і верхній частині всмоктуючої труби.

♦ Перемістіть нижню частину всмоктуючої труби (5) в 

верхню частину всмоктуючої труби (5), поки язички не  

ввійдуть в прорізи з харак- терни клацанням.

♦ Вставте гвинт, що входить в комплект поставки 

приладу, в задню частину всмоктуючої труби.

Примітка: Не розбирайте з'єднані тру- би.

Збірка повітродувної труби (Мал.В)

♦ Розмістіть один навпроти одного проріз

(12) і язичок (13) на верхній і нижній частині 

повітродувної  труби. 

♦ Перемістіть нижню частину повітродувної

труби (4) в верхню частину повітродувної труби (4), 

поки язичок  не увійде в проріз з характерним

клацанням.
Увага! Не розбирайте з'єднані труби.

Експлуатація

Включення і вимикання (Мал.C)

Увага! При включенні приладу міцно дер- житі його 

обома руками.
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♦ Щоб увімкнути пристрій, поверніть пусковий

вимикач (1) за годинниковою стрілкою в поло-

ження I.

♦ Щоб вимкнути прилад, поверніть пуско

виття вимикач (1) проти годинникової стрілки в 

положення 0.

Кабельний затискач (Мал.D)

Кабельний затискач (7) розташований в задній частині 

корпусу  двигуна приладу.

♦ Направте подовжувач через 

кабельной зажим (7).

Використання приладу

Увага! При роботі пилососа в режимі сдува або

всмоктування сміття завжди надягайте защіт- ні окуляри.

При роботі в умовах підвищеної запиленості

рекомендується також надягати пилозахисну маску.

Увага! Перед проведенням настройки, осмо тра або 

технічного  обслуговування вимикайте прилад, чекайте 

повної зупинки венти- лятором і виймайте вилку кабелю з 

розетки електромережі.

Режим сдува сміття (Мал.E і F)

Увага! Ніколи не використовуйте пилосос в режимі сдува

сміття без надійно встановленою повітродувної труби і

кришки вентилятора.

♦ Встановіть повітродувної трубу (4) в вихідний

отвір вентилятора, розташоване на силовому блоці 

(Мал.Е),  і просувайте випускну віз духодувную трубу, 

поки не спрацює  отпі- рающая кнопка повітродувної 

труби (3). 

♦ Утримуючи  повітродувної трубу на відстані

приблизно 180 мм від землі, включіть прилад і,  

похитуючи їм плавним рухом з боку в бік, повільно 

рухайтеся  вперед, збираючи сміття / листя перед 

собою (Мал.F).

♦ кошторису сміття / листя в купу, Ви можете пе-

реключіть прилад на режим всмоктування і зібрати все

сміття.

Зняття повітродувної труби

♦ Щоб від'єднати повітродувної трубу (4),

натисніть на відмикає кнопку воздуходу- вной труби 

(3) і  стягніть трубу, стежачи за тим, щоб вона не 

впала на землю.

Режим всмоктування сміття (Мал.G, Н, I і J)

Примітка: При роботі в режимі всмоктування на пилососі 

повинен  бути встановлений мішок для збору сміття (8).

♦ Відключіть повітродувної трубу 

(4), якщо  вона встановлена.

♦ Щільно притисніть мішок для збору мусо-

ра (8) до вихідного отвору вентилятора, розташоване 

на  силовому блоці, поки не спрацює відмикає кнопка 

воздуходу- вной труби (3) (Мал.G).

♦ Натисніть на відмикає кнопку всасиваю-

щей труби (14), розташовану в передній частині 

силового  блоку, відкріпите кришку вентилятора (6) з 

нижньої частини  силового блоку і відкиньте кришку 

вентилятора (6) (Мал.Н).

Примітка: Це блокування автоматично відключить 

електричне коло, і  прилад не працюватиме.

♦ Встановіть всмоктувальну трубу (5) у вхід-

ве отвір вентилятора на силовому блоці (Мал.I), 

вставте  опорний язичок (15) в складальне отвір 

(Мал.Н) на силовому  блоці.

♦ Перемістіть всмоктувальну трубу, поки 

вона не  защёлкнется на місці.

Примітка: Це блокування автоматично подсоедніт 

електричний  ланцюг, і прилад буде працювати.

♦ Одягніть ремінь мішка для збору сміттяна

плече (Мал.J) - ремінь буде підтримувати додаткову вагу 

в міру  заповнення мішка.

♦ Тримайте трубу над зібраними листям /

сміттям. Увімкніть прилад і направляйте його плавним рухом;  

сміття / листя будуть всмоктатися в трубу і скинуті в мішок (8). 

♦ У міру наповнення мішка інтенсивність

всмоктування зменшиться. Вимкніть прилад і вийміть 

вилку  кабелю з розетки.

♦ Зніміть мішок (8) з силового блоку, открой-

ті блискавку і спорожните вміст. 

♦ Перш ніж продовжити  роботу, встановіть

мішок для збору сміття на місце.

Увага! Перед зняттям мішка для збору му- сміття завжди 

спочатку  вимикайте прилад і отсо- об'єднуючим його від

електромережі.

Примітка: Якщо інтенсивність всмоктування знижується і 

мішок не  наповнюю, перевірте всмоктувальну трубу -

можливо, вона засмічена  сміттям. Перш ніж продовжити 

роботу, ви- ключите пилосос, вимкніть  його від 

електромережі і очистіть трубу.

Зняття всмоктуючої труби

♦ Щоб від'єднати всмоктувальну трубу (5),

натисніть на відмикає кнопку всасиваю- щей труби 

(14) і  стягніть трубу, стежачи за тим, щоб вона не 

впала на землю.



Можливі несправності і способи їх  

усунення

проблема можливе рішення

Пристрій не ро- тане Перевірте підключення до електро- мережі.

Перевірте правильність подсоеді- нання  

повітродувної / всмоктуючої труби до силового  

блоку. Якщо запобіжник перегорів, негайно

відключіться від електро- тросеті і

проконсультуйтеся в авторизованому сервісному  

центрі Black & Decker.

Слабке всаси- вання /  

пронзі- вальний звук

Вимкніть пилосос і відключіть його від  

електромережі; сміття випаде з труби.

Зніміть і спорожните мішок для збору сміття.

Перевірте, щоб вхідний і випуск-ве отвори  

всмоктуючої труби були чистими.

Видаліть сміття з вентилятора. Якщо слабке

всмоктування продол- жается, негайно

відключіться від електромережі і проконсультіруй-

тесь в авторизованому сервісному центрі Black &  

Decker.

Технічне обслуговування

Ваш прилад Black & Decker розрахований на роботу протягом  

тривалого часу при ми- мінімальними технічному обслуговуванні.  

Термін служби і надійність приладу збільшуються при правильному  

догляді і регулярному чищенні. 

♦ Тримайте прилад сухим і чистим.

♦ Видаляйте застрягли листя з всасиваю-

щей труби.

♦ Регулярно чистите вентиляційні 

отвори  чистою сухою малярської

пензлем.

♦ Регулярно чистите мішок для збору сміття.

Спорожняйте і чистите мішок після каждо- го використання  

пилососа.

♦ Для чищення приладу використовуйте тільки

слабкий мильний розчин і вологу тканину. Не допускайте  

попадання будь-якої жид- кістки всередину приладу і ніколи не  

погру- жайте в воду будь-яку з його частин. Не використовуйте  

абразивні чистячі засоби, а також засоби для чищення на  

основі розчинників.

♦ В даному приладі використані самосма-

зувати підшипники, тому додатково кові мастило не потрібно.

Захист навколишнього середовища

Роздільний збір. Цей виріб нель- зя утилізувати 

разом з  побутовим сміттям. Якщо одного разу Ви 

захочете замінити Ваше  з- Деліє Black & Decker або 

якщо він Вам більше не потрібний, не  викидайте його 

разом з б-товимі відходами. Зробіть цей виріб  специаль-

ний приймальний пункт.

Роздільний збір виробів з закінченим терміном 

та  упаковки позволя- ет пускати їх в переробку і 

повторно  використовувати. Використання пере- бота 

матеріалів допомагає  защи- щать навколишнє 

середовище від забруднення та зменшує  потребу в 

сировині. Місцеві законодавчі акти можуть забезпечити  

збір старих електроприладів окремо від побуто- вого 

сміття на  муніципальних звалищах відходів, або Ви 

можете продавцями  предприя- тії при покупці нового 

обладнання. Фірма Black & Decker  забезпечує прийом і 

переробку після закінчення їхнього терміну  Black & 

Decker. Щоб скористатися цією ус Лугою, Ви поверніть  

виріб компанії в офіційний сервісний центр, який з- Біра 

продукти  за наш рахунок. Ви можете дізнатися місце 

знаходження Вашого  бли- жайшее авторизованого 

сервісного центру, звернувшись в  Ваш місцевий офіс 

Black & Decker за адресою, вказаною в цьому  посібнику 

з експлуатації. Крім того, список авторізован- них  

сервісних центрів Black & Decker і повну інформацію 

про наш  післяпродажному обслу- говування та 

контактною можете знайти в  інтер неті за адресою:

www.2helpU.com.

Технічні характеристики

GW2500 (Тип 1)

Напруга живлення В змін. струму 230

споживана потужність Вт 2500

Ємність мішка л 50

Вага (повітродувка) кг 3,2

Вага (пилосос) кг 4,0

Сума величин вібрації (сума векторів у трьох осях), виміряних  

відповідно до стандарту EN 60745:
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Вібрація (a h) 2,7 м / с ², похибка (K) 1,3 м / с ²

http://www.2helpU.com/


Декларація відповідності ЄС

ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНІЧНОМУ ОБЛАДНАННЮ

ДИРЕКТИВА ЩОДО ШУМІВ, ВИРОБЛЕНИХ ПОЗА ПРИМІЩЕНЬ
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GW2500

Black & Decker заявляє, що продукти, про- значення в розділі

«Технічні характери- стики», повністю відповідають стандартам:  

2006/42 / EC, EN 60335.

2000/14 / EC, Садовий пилосос, Додаток V DEKRA Quality BV,  

Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, Голландія

Ідентифікаційний Номер Уповноваженого Органу: 0344

Рівень акустичної потужності, виміряний у відповідності з 2000/14 /  EC 

(Стаття 13, При- -ложении III): L wA ( виміряна акустична потужність)  104 

дБ (А)

Похибка = 3 дБ (А) L wA ( гарантована акустична потужність) 107 дБ  

(А)

Дані продукти також відповідають Діректі- вам 2014/30 / EU і 2011/65

/ EU.

За додатковою інформацією звертайтеся в Black & Decker за  

вказаною нижче адресою або за адресою, вказаною на останній  

сторінці керівництва.

Що нижче підписалися особа повністю відповідає за відповідність  

технічних даних і робить цю заяву від імені фірми Black & Decker.

R.Laverick  

Керівник відділу технічних

розробок

Black & Decker Europe 210 Bath  

Road, Slough

Berkshire, SL1 3YD  

United Kingdom

01/08/2014
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