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Призначення

Ваш акумуляторний садовий пилосос / повітродувка  

призначений для прибирання сухого листя з твердих  

поверхонь, таких як садові настили і сухі газони. Даний  

прилад призначений тільки для побутового використання  

на відкритому повітрі.

Загальні правила безпеки при роботі з  

електроприладами

Увага! При використанні електричних /  

акумуляторних приладів дотримання правил з техніки  

безпеки та дотримання даними інструкціям дозволить  

знизити ймовірність виникнення пожежі, ураження  

електричним струмом, отримання травм і  

пошкодження особистого майна.

♦ Перед  використанням приладу

уважно прочитайте цей посібник з експлуатації, вивчіть  

всі засоби керування приладом і використовуйте його за  

призначенням.

♦ Призначення приладу описується

в цьому посібнику з експлуатації. Використання

будь-яких речей або пристосувань, а також виконання  

цим приладом будь-яких видів робіт, які не  

рекомендовані цією інструкцією по експлуатації, може  

призвести до нещасного випадку.

Термін «Прилад» в усіх наведених нижче вказівках  

відноситься до Вашого мережевого (з кабелем) або  

акумуляторному (бездротовому) приладу.

Збережіть всі інструкції з безпеки і керівництво по  

експлуатації для їх подальшого використання.

Використання приладу

♦ Завжди будьте обережні при  

роботі з цим приладом.

♦ Тримайте робоче місце в чистоті

і забезпечте хороше освітлення. Погане освітлення або  

безлад на робочому місці може призвести до нещасного  

випадку.

♦ Працюйте приладом тільки при

денному світлі або в умовах гарного штучного  

освітлення.

♦ Не використовуйте прилад, якщо є небезпека

пожежі та вибуху, наприклад, поблизу легкозаймистих  

рідин, газів або пилу.

♦ Не допускайте дітей та будь-яких осіб, які не

знайомих з даними правилами техніки безпеки, до  

роботи приладом. Місцеві законодавчі акти можуть  

обмежувати вік оператора.

♦ Не дозволяйте дітям або  тваринам

перебувати в робочій зоні, доторкатися до приладу або  

електричного кабелю. 

♦ Під час роботи приладом не  підпускайте близько 

дітей або сторонніх осіб. Відволікання уваги  може 

викликати у Вас втрату контролю над робочим  процесом. 

♦ Не використовуйте даний прилад в якості

іграшки.

♦Не занурюйте прилад у воду. 

♦ Не намагайтеся розібрати  прилад. усередині немає

деталей, що обслуговуються користувачем.

Особиста безпека

♦ При роботі з приладом будьте уважні,

стежте за тим, що Ви робите, та використовуйте  

загальний глузд. Не використовуйте прилад, якщо Ви  

втомилися, а також перебуваючи під дією алкоголю або  

знижують реакцію лікарських препаратів і інших  засобів. 

Найменша необережність при роботі з  приладом може 

призвести до серйозної травми. 

♦ Якщо потрібно, при роботі використовуйте

засоби індивідуального захисту. Своєчасне використання  

захисного спорядження, а саме: захисних окулярів,  

пилезащитной маски, черевик на нековзною підошві,  

захисного шолома або протишумових навушників, значно  

знизить ризик отримання травми.

♦ Не допускайте  ненавмисного запуску.

Перед тим, як підключити прилад до мережі і / або  

акумулятора, підняти або перенести його,  

переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні

«вимкнено». Не переносьте прилад з натиснутою  

кнопкою вимикача і не підключайте до розетки прилад,  

вимикач якого встановлено в положення «включено», це  

може призвести до нещасного випадку.

♦ Чи не  перенапружуйтеся. завжди зберігайте

рівновагу і стійку позу. Це дозволить Вам не втратити  

контроль при роботі з приладом в непередбаченій ситуації.

♦ Одягайтеся відповідним чином.

Під час роботи не надягайте просторий одяг або  

прикраси. Слідкуйте за тим, щоб Ваше волосся, одяг  

або рукавички перебували в постійному віддаленні від

УКРАЇНСЬКАМОВА
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рухомих частин приладу. Вільний одяг, прикраси або  

довге волосся можуть потрапити в рухомі частини  

приладу.

Використання приладу і технічний догляд

♦ Перед початком експлуатації, завжди

перевіряйте справність приладу. Перевірте, чи не  

поламаних деталей, пошкоджених вимикачів та інших  

дефектів, здатних вплинути на роботу приладу.

♦ Не використовуйте прилад, якщо його

вимикач не встановлюється в положення включення  

або виключення. Прилад з несправним вимикачем  

становить небезпеку і підлягає ремонту.

♦ Вимикайте прилад від електричної розетки

і / або виймайте акумулятор перед регулюванням, зміни  

додаткового обладнання або при зберіганні. такі заходи

обережності знижують ризик випадкового включення  

приладу.

♦ Стежте за гостротою заточування і чистотою

ріжучих приладдя (при наявності). Приналежності з  

гострими крайками дозволяють уникнути заклинювання і  

роблять роботу менш стомлюючої.

♦ Не використовуйте прилад, якщо пошкоджена або 

несправна якась його деталь.

♦ Ремонтуйте або  замінюйте пошкоджені або несправні 

деталі тільки в авторизованому  сервісному центрі. 

♦ Ні в якому разі не знімайте і  не замінюйте деталі, за 

винятком деталей, зазначених у цій  інструкції.

Електробезпека

♦ Вилка приладу повинна

відповідати змінного струму. Ні в якому разі не  

видозмінюйте вилку електричного кабелю. Не  

використовуйте з'єднувальні штепсели-перехідники, якщо  

в силовому кабелі приладу є дріт заземлення.

Використання оригінальної вилки кабелю і відповідної їй  

штепсельної розетки зменшує ризик ураження  

електричним струмом.

♦ Не використовуйте прилад під  дощем або під

вологому середовищі. Попадання води в прилад збільшує  

ризик ураження електричним струмом.

♦ Будьте обережні, щоб електричним

кабелем. Ні в якому разі не використовуйте кабель для  

перенесення приладу або для витягування його вилки з  

штепсельної розетки. Не піддавайте електричний кабель  

впливу високих температур і мастильних речовин;  

тримайте його в стороні від гострих кромок або рухомих  

частин приладу. Пошкоджений або заплутаний кабель  

збільшує ризик ураження електричним струмом. 

♦ При  роботі з приладом на відкритому

повітрі використовуйте подовжувач, призначений для  

зовнішніх робіт. Використання кабелю, придатного для  

роботи на відкритому повітрі, знижує ризик ураження  

електричним струмом.

♦ При необхідності роботи з  приладом

у вологому середовищі використовуйте джерело  

живлення, обладнаний пристроєм захисного  

відключення (УЗО). Використання УЗО знижує ризик  

ураження електричним струмом.

Після використання

♦ Зберігайте що не використовується прилад всухому,

добре вентильованому місці, недоступному для дітей.

♦ Діти не повинні мати доступ до прибраним

на  зберігання приладів.

♦ Під час зберігання або перевезення приладу

в автомобілі, розміщуйте його в багажник або  

закріплюйте, щоб виключити його переміщення при  

різкій зміні швидкості або напрямку руху.

Сервісне обслуговування

♦ Ремонт Вашого приладу повинен

повинні виконуватись лише спеціалістами з використанням  

ідентичних запасних частин. Це забезпечить безпеку  

Вашого приладу в подальшій експлуатації.

Додаткові правила безпеки при роботі 

садовими  пилососами

Призначення приладу описується в цій інструкції.  

Використання будь-яких речей або пристосувань, а також  

виконання цим приладом будь-яких видів робіт, які не  

рекомендовані цією інструкцією по експлуатації, може  

призвести до нещасного випадку і / або пошкодження  

особистого майна.
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♦ Для захисту щиколоток і ступнів при

роботі приладом завжди надягайте міцну закрите взуття і  

довгі штани. 

♦ Завжди вимикайте прилад, чекайте

повної зупинки вбудованого подрібнювача і виймайте  

вилку кабелю з розетки електромережі:

• Якщо електричний кабель заплутаний або  

пошкоджений.

• Якщо Ви залишаєте прилад без нагляду.

• При необхідності проведення огляду, настройки,

чищення або усунення несправностей у Вашому

приладі.

• Якщо прилад при запуску починає сильно  

вібрувати.

♦ Під час роботи приладом ніколи не тримайте

впускне або вихідний отвір приладу близько до очей та  

вух. Ніколи не змітайте сміття в напрямку стоять поруч  

осіб. 

♦ Не використовуйте прилад під час дощу і не

залишайте його на відкритому повітрі під дощем.

♦ Не ходіть по посипаних гравієм

доріжках з включеним пилососом, що працюють в  

режимі сдува сміття. Завжди пересувайтеся спокійно, не  

біжіть. 

♦ Ніколи не кладіть включений пилосос на

поверхню, посипану гравієм.

♦ Завжди зберігайте стійкість, особливо при

роботі на схилах. Завжди твердо стійте на ногах,  

зберігаючи рівновагу.

♦ Не вставляйте жодних предметів 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 використовуйте садовий пилосос таким чином,  

як описано в цьому посібнику з експлуатації. Даний прилад  

розроблений для використання в вертикальному положенні.  

Використання приладу іншим способом може призвести до  

травмування. Жодному разі не вмикайте прилад, що лежить на  

боці або в перевернутому положенні. 

♦ Оператор або  користувач несе

відповідальність за нанесення травм або ризики, які  

можуть виникнути щодо інших осіб або їх майна.

♦ Не переносьте прилад за електричний кабель.

♦ Завжди  стежте, щоб електричний кабель перебував 

далеко від приладу.

Увага! У разі пошкодження кабелю під час роботи, негайно  

витягніть його вилку з штепсельної розетки. Не торкайтеся до  

кабелю, поки він не буде від'єднаний від електромережі.

♦ Не використовуйте розчинники або чистять

засоби для чищення Вашого приладу. Для видалення  

трави і бруду використовуйте тупоносий скребок.

♦ Заміну подрібнювача можна зробити

в авторизованому сервісному центрі Black & Decker.  

Використовуйте запасні деталі та приладдя,  

рекомендовані Black & Decker. 

♦ Забезпечуйте безпечні  умови роботи, надійно 

затягуючи все гайки, болти і гвинти.

Безпека сторонніх осіб

♦ Цей пристрій не може використовуватися

людьми (включаючи дітей) зі зниженими фізичними,  

сенсорними та розумовими здібностями або при  

відсутності необхідного досвіду або досвіду, за винятком,  

якщо вони виконують роботу під наглядом або отримали  

інструкції щодо роботи з цим інструментом від особи, яка  

відповідає за їх безпеку. 

♦ Не дозволяйте дітям гратися з  приладом.

Залишкові ризики

При роботі цим 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. 

♦ Не дивлячись на дотримання відповідних

інструкцій з техніки безпеки та використання запобіжних  

пристроїв, деякі залишкові ризики неможливо повністю  

виключити. До них відносяться:

♦ Травми в результаті  торкання обертових /

рухаючихся частин приладу.

♦ Ризик отримання  травми під час зміни

деталей приладу, ножів або насадок. 

♦ Ризик  отримання травми, пов'язаний

з тривалим використанням приладу. При використанні  

приладу протягом тривалого періоду часу робіть регулярні  

перерви в роботі. 

♦ Погіршення слуху.

♦ Збиток здоров'ю в результаті вдихання пилу

в процесі роботи з приладом (наприклад, при обробці  

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

На приладі є такі знаки:

Увага! Перед роботою прочитайте повністю цей

посібник з експлуатації.

При роботі з приладом використовуйте засоби  

захисту органів слуху. 

Не використовуйте прилад під  дощем або у 

вологому середовищі і не залишайте  його на 

відкритому повітрі під дощем.

Вимкніть  прилад. Перед будь-якими видами робіт з  

технічного обслуговування виймайте з приладу  

акумулятор.

Не дозволяється виконувати сторонніх людей і  

тварин до робочій зоні ближче, ніж на 6 м.

Тримайте сторонніх осіб на безпечній відстані.  

Гарантована акустична потужність відповідно до  

Директиви 2000/14 / EC.

Додаткові заходи безпеки при роботі з  

акумуляторами та зарядними  

пристроями

Акумулятори

♦ Ні в якому разі не намагайтеся розібрати  

акумулятор.

♦ Не занурюйте акумулятор у воду.

♦Не піддавайте акумулятор впливу тепла. 

♦ Не зберігайте в  місцях, де температура може перевищити 40 ° С.

♦ Заряджайте акумулятор тільки при

температурі навколишнього середовища в межах 10 ° С - 40 ° С.

♦ Заряджайте тільки зарядними пристроями,

входять в комплект поставки приладу. Використання  

невідповідного зарядного пристрою може призвести до  

ураження електричним струмом або перегріву  

акумулятора.

♦ утилізувати відпрацьовані акумулятори,

слідуючи інструкціям розділу «Захист навколишнього  

середовища».

♦ Чи не зашкодить / не деформується акумулятор  

шляхом проколювання або удару, оскільки це може  

створити ризик отримання травми

і виникнення пожежі. Ні в якому разі не намагайтеся  

заряджати пошкоджений акумулятор!

♦ У критичних ситуаціях закумулятора може витекти рідина. 

Якщо Ви помітили рідина на  акумуляторі, акуратно витріть її 

тканиною. Уникайте  контакту зі шкірою. 

♦ При попаданні рідини на шкіру або в  очі дотримуйтесь 

наведених нижче інструкцій:

Увага! Рідина з акумулятора, може завдати шкоди здоров'ю і  

пошкодити обладнання. Якщо рідина потрапила на шкіру,  

негайно змийте його водою. Якщо з'явиться почервоніння, біль  

або роздратування, негайно зверніться за медичною  

допомогою. При попаданні рідини акумулятора в очі, негайно  

промийте їх проточною водою і зверніться по медичну  

допомогу.

Ні в якому разі не намагайтеся заряджати  

пошкоджений акумулятор!

Зарядні пристрої

Ваше зарядний пристрій був розроблений для конкретного  

напруги. Завжди перевіряйте, чи відповідає напруга,  

вказана на табличці з технічними параметрами, напрузі  

електромережі.

Увага! Ні в якому разі не намагайтеся замінити зарядний блок  

стандартним мережевим вилкою.

♦ Використовуйте Ваше зарядний пристрій

Black & Decker тільки для зарядки акумулятора  

приладу, в комплект поставки якого він входить.  

Акумулятори інших марок можуть вибухнути, що  

призведе до травмування або пошкодження  

електроінструменту.

♦ Ні в якому разі не намагайтеся  зарядити

неперезаряжаемие акумулятори.

♦ Щоб уникнути  нещасного випадку, заміна

пошкодженого кабелю живлення повинна проводитися  

тільки на заводі-виробнику або в авторизованому  

сервісному центрі Black & Decker.

♦ Не занурюйте зарядний пристрій у воду.

♦ Не  розбирайте зарядний пристрій.

♦ Не використовуйте  зарядний пристрій в якості 

об'єкта для проведення випробувань.

♦ Зарядка  акумулятора пристрою / інструменту 

повинна проводитися в добре  провітрюваному місці.
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Зарядний пристрій призначений тільки для  

використання всередині приміщень.

Перед початком роботи уважно прочитайте  

інструкцію з експлуатації.

Електробезпека

Ваше зарядний пристрій захищене подвійною  

ізоляцією, що виключає потребу в заземляющем дроті.  

Завжди перевіряйте, чи відповідає напруга, вказана на  

табличці з технічними параметрами, напрузі  

електромережі. Ні в якому разі не намагайтеся  

замінити зарядний блок стандартним мережевим  

вилкою.

♦ Щоб уникнути нещасного випадку,

заміна пошкодженого кабелю живлення повинна  

проводитися тільки на заводі-виробнику або в  

авторизованому сервісному центрі Black & Decker.

Складові частини

1. повітродувної труба

2. Усмоктувальна труба

3. Мішок для збору сміття

4. повітродувної / всмоктувальний отвір

5. Пусковий вимикач

6. Регулятор потужності

7. Акумулятор

8. Опорна ніжка

Збірка

Увага! Перед початком збирання переконайтеся, що  

прилад вимкнений і з нього витягнутий акумулятор.

Увага! При роботі акумуляторним садовим  

пилососом завжди надягайте захисні рукавички.

Збірка повітродувної труби (Мал.А)

Перед використанням приладу усмоктувальні труби повинні  

бути з'єднані.

♦ Зіставте затвори (9), розташовані на бічних сторонах 

повітродувних труб (1).

♦ Перемістіть  повітродувні труби (1) одна в іншу, поки не 

заклацнути затвори (9).

Примітка! Не розбирайте з'єднані труби.

Примітка! З повітродувної труби можна зняти

насадку-концентратор. Для цього натисніть на фіксатор (22) і  

потягніть за насадку.

Збірка всмоктуючої труби (Мал.В)

Перед використанням приладу усмоктувальні труби (2) повинні  

бути з'єднані. 

♦ Зіставте затвори (10), розташовані на

бічних сторонах повітродувних труб (2).

♦ Перемістіть  усмоктувальні труби (2) одна в іншу, 

поки не заклацнути затвори (10).

Примітка! Не розбирайте з'єднані труби.

Установка та зняття акумулятора (Мал.С)

♦ Щоб вставити акумулятор (7), вставте його

з прийомним гніздом на інструменті. Всувайте акумулятор  

в приймальне гніздо і натискайте на нього, поки він не  

зафіксується на місці.

♦ Щоб вийняти акумулятор натисніть

на кнопку фіксатора (11), одночасно виймаючи  

акумулятор з приймального гнізда.

Установка додаткової рукоятки (Мал.Е)

♦ Натисніть і утримуйте обидві кнопки (20),  

на боковій частині рукоятки.

♦ Насуньте додаткову рукоятку (21) на  

місце поверх кнопок (20).

Увага! Слідкуйте, щоб зубчики на кнопці повністю увійшли  

в пази на рукоятці. Переконайтеся, що рукоятка надійно  

закріплена.

Регулювання положення додаткової

рукоятки

Для забезпечення оптимального балансу і комфорту при

використанні, положення додаткової рукоятки (21) можна

відрегулювати.

♦ Натисніть на кнопку (20) з лівого боку

рукоятки.

♦ Поверніть додаткову рукоятку (21) в

бажане положення.

♦ Відпустіть кнопку (20).

Увага! Слідкуйте, щоб зубчики на кнопці повністю увійшли  в 

пази на рукоятці. Переконайтеся, що рукоятка надійно  

закріплена.

Експлуатація

Увага! Не форсуйте робочий процес. Уникайте  

перевантаження приладу.

Зарядка акумулятора (Мал.D)

Акумулятор потребує зарядці перед першим використанням і  

якщо він не забезпечує достатню потужність для робіт, які  

раніше виконувалися легко і швидко. В процесі зарядки  

акумулятор може злегка нагрітися. Це нормально, і не вказує  

на наявність будь-якої проблеми.
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Увага! Не заряджайте акумулятор при температурі  

навколишнього середовища нижче 10 ° C або вище 40 ° С.  

Рекомендована температура зарядки: приблизно 24 ° C.

Примітка: Зарядний пристрій не заряджати акумулятор,  

якщо температура його елемента нижче 0 ° C або вище 40 °

C. Залиште акумулятор в зарядному пристрої, і в міру  

того, як температура елемента наблизиться до  

оптимальної, зарядка акумулятора почнеться  

автоматично.

♦ Щоб зарядити акумулятор (7), вставте

його в зарядний пристрій (12). Акумулятор можна  

вставити в зарядний пристрій тільки в одному-єдиному  

положенні. Не застосовуйте надмірних зусиль.

Переконайтеся, що акумулятор повністю вставлений в  

зарядний пристрій.

♦ Підключіть зарядний пристрій

до електричної розетки і увімкніть його. Індикатор зарядки

(13) почне блимати зеленим світлом (повільно).

По завершенні зарядки індикатор (13) перейде в режим  

безперервного світіння зеленим світлом. Акумулятор може  

залишатися в зарядному пристрої світиться індикатор  

протягом необмеженого періоду часу. Час від часу  

світлодіодний індикатор буде блимати зеленим світлом,  

означаючи завершення зарядки акумулятора. Індикатор  

зарядки (13) буде горіти весь час, поки в підключеному до  

мережі зарядному пристрої буде знаходитися акумулятор.

♦ Виряджені акумулятори заряджайте

протягом 1 тижня. Термін служби акумулятора, що  

містився в розрядженому стані, значно  

зменшується.

Залишення акумулятора в зарядному пристрої

Акумулятор може залишатися в зарядному пристрої  

світиться індикатор протягом необмеженого періоду часу.  

Зарядний пристрій збереже акумулятор повністю  

зарядженим і готовим до роботи.

Виявлення несправностей зарядним пристроєм

При фіксуванні несправності самого зарядного пристрою  

або акумулятора, індикатор зарядки (13) почне блимати  

червоним світлом у прискореному режимі. Виконайте  

наступні дії:

♦ Витягніть і повторно вставте акумулятор (7) в зарядний 

пристрій.

♦ Якщо індикатор  продовжує часто блимати червоним 

світлом, вставте інший акумулятор,  щоб переконатися, що 

процес зарядки проходить в  правильному режимі.

♦ Якщо змінний акумулятор  заряджається правильно, це 

означає, що початковий акумулятор  пошкоджений і 

повинен бути зданий в сервісний центр  на утилізацію.

♦ Якщо при установці змінного акумулятора

спостерігається той же часте миготіння, що і при установці  

початкового акумулятора, віднесіть зарядний пристрій до  

сервісного центру для тестування.

Примітка: На визначення несправності акумулятора може  

знадобитися приблизно 30 хвилин. Якщо акумулятор  

занадто охолоджений або занадто перегрітий, індикатор  

зарядки буде чергувати короткі і довгі миготіння червоним  

світлом.

Включення і вимикання Увага! При включенні  

приладу міцно тримайте його обома руками. 

♦ Щоб  увімкнути пристрій, пересуньте

пусковий вимикач (5) вперед.

♦ Щоб вимкнути  прилад, пересуньте пусковий 

вимикач (5) назад.

Вибір потужності (Мал.F)

На основній рукоятці приладу розташований регулятор  

потужності (6). Ця функція дозволяє поліпшити  

продуктивність приладу, збільшуючи його потужність в  

потрібний момент.

♦ Щоб встановити максимальну потужність,

встановіть регулятор на режим « TURBO ». (Більшість  

робіт по всмоктуванню сміття вимагають максимальної  

потужності.)

♦ Для збільшення робочого циклу встановіть

регулятор на режим « ECO ».

Використання приладу Увага! При роботі пилососа в режимі  

сдува або всмоктування сміття завжди надягайте захисні  

окуляри. При роботі в умовах підвищеної запиленості  

рекомендується також надягати пилозахисну маску.

Увага! Перед проведенням настройки, огляду або  

технічного обслуговування вимикайте прилад, чекайте  

повної



10

зупинки вбудованого подрібнювача і виймайте  

акумулятор.

Режим сдува сміття (Мал.G і Н)

♦ Приставте повітродувної трубу до повітродувної отвору 

(Мал.G).

♦ Перемістіть трубу в  повітродувне отвір, поки затвор (14) 

НЕ защёлкнется на  повітродувної трубі.

♦ Зіставте язички кришки вентилятора (15) з прорізами на 

корпусі повітродувки (Мал.Н).

♦ Натискайте на кришку вентилятора, поки вона щільно НЕ 

зафіксується на корпусі  повітродувки.

♦ 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.

♦ кошторису сміття / листя в купу, Виможете переключити 

прилад на режим всмоктування і зібрати  все сміття.

Увага! Ніколи не використовуйте прилад в режимі сдува  

сміття без надійно встановленої повітродувної труби і  

кришки фільтра.

Зняття повітродувної / всмоктуючої труби 

(Мал.G і Н)

♦ Щоб від'єднати повітродувної трубу

(1), натисніть на відмикає кнопку (14) і стягніть трубу,  

стежачи за тим, щоб вона не впала на землю.

Увага! Ніколи не використовуйте прилад в режимі сдува  

сміття без надійно встановленої повітродувної труби і  

кришки фільтра.

Режим всмоктування сміття (Мал.I - L) Примітка: При  

роботі в режимі всмоктування / подрібнення сміття на  

пилососі повинен бути встановлений мішок для збору сміття  

(3). ♦ Зніміть кришку вентилятора, натиснувши на

відмикає кнопку (16) (Мал.I).

♦ Приставте трубу мішка для збору сміття (17) до 

повітродувної отвору (Мал.J). 

♦ Перемістіть трубу  в повітродувне отвір, поки затвор (14) НЕ 

защёлкнется на трубі мішка для  збору сміття.

♦ Закріпіть затиск мішка для збору сміття (18) на гачку для 

кріплення мішка (19), розташованому  в нижній частині 

корпусу повітродувки (Мал.K).

♦ Зіставте язички всмоктуючої труби (2) з прорізами на корпусі 

повітродувки (Мал.L).

♦ Притисніть  із зусиллям всмоктувальну трубу, поки вона 

щільно НЕ зафіксується на корпусі  повітродувки. 

♦ Тримайте всмоктувальну трубу над

зібраними листям / сміттям. Увімкніть пилосос і  

направляйте його плавним рухом; сміття / листя будуть  

всмоктатися в трубу, подрібнені і скинуті в мішок. 

♦ Для  позбавлення від застряглих листя /

сміття Ваш садовий пилосос обладнаний скребком. За  

допомогою скребка очистіть сміття і продовжуйте  

працювати в режимі всмоктування звичайним способом.

♦ У міру наповнення мішка інтенсивність

всмоктування зменшиться. Вимкніть садовий пилосос і  

виймайте акумулятор. 

♦ Перш ніж продовжити роботу,  зніміть мішок і 

спорожните його вміст.

Увага! Warning! Перед зняттям мішка для збору сміття

завжди спочатку вимикайте пилосос і виймайте з нього

акумулятор.

Примітка: Якщо інтенсивність всмоктування знижується,  

мішок не наповнюю або прилад раптово зупиняється під час  

роботи, перевірте всмоктувальну трубу - можливо, вона  

забита сміттям. Перш ніж продовжити роботу, вимкніть  

пилосос, вийміть акумулятор і прочистіть трубу. Регулярно  

перевіряйте труби на наявність засмічень і при необхідності  

прочищати їх. Зніміть кришку вентилятора і перевірте  

вентилятор на наявність засмічень. При необхідності  

прочистіть (для усунення засмічень не використовуйте  

металеві предмети).

Технічне обслуговування

Ваш прилад Black & Decker розрахований на роботу протягом  

тривалого часу при мінімальному технічному обслуговуванні.  

Термін служби і надійність приладу збільшуються при  

правильному догляді і регулярному чищенні.

♦ Вимкніть  пристрій і від'єднайте його від

джерела живлення. 

♦ Або вимкніть прилад і  вийміть з нього 

акумулятор, якщо прилад оснащений знімним  

акумулятором. 

♦ У разі наявності вбудованого

акумулятора, повністю розвантажите акумулятор  

і вимкніть інструмент.

♦ Перед чищенням  зарядного пристрою

відключіть його від джерела живлення.



Ваше зарядний пристрій не вимагає ніякого

додаткового технічного обслуговування, крім

регулярного чищення.

♦ Регулярно очищайте вентиляційні отвори

інструменту / зарядного пристрою м'якою

щіткою або сухою тканиною.

♦ Регулярно очищайте корпус двигуна

вологою тканиною. Не використовуйте абразивні  

чистячі засоби, а також засоби для чищення на  

основі розчинників.

♦ Тримайте прилад сухим і чистим.

Захист навколишнього середовища

Роздільний збір. Цей продукт не можна викидати 

разом із побутовим сміттям. Якщо одного разу Ви

захочете замінити свій виріб Black & Decker або 

якщо він  Вам більше не потрібний, не викидайте його 

разом з  побутовими відходами. Зробіть цей виріб 

спеціальний  приймальний пункт.

Місцеві законодавчі акти можуть забезпечити збір старих  

електричних продуктів окремо від побутового сміття на  

муніципальних звалищах відходів, або Ви можете продавцями  

при покупці нового вироби. Фірма Black & Decker забезпечує  

прийом і переробку після закінчення їхнього терміну Black &  

Decker. Щоб скористатися цією послугою, Ви поверніть виріб  

компанії в офіційний сервісний центр, які збирають  

відпрацьовані продукти за наш рахунок. Ви можете дізнатися  

місце знаходження Вашого найближчого авторизованого  

сервісного центру, звернувшись в Ваш місцевий офіс Black &  

Decker за адресою, вказаною в цьому посібнику з експлуатації.  

Крім того, список авторизованих сервісних центрів Black &  

Decker і повну інформацію про наш післяпродажного  

обслуговування та контактною Ви можете знайти в інтернеті за  

адресою: www.2helpU.com

Акумулятори

Після закінчення терміну служби викидайте  

відпрацьовані акумулятори безпечним для  

навколишнього середовища способом: 

♦ Повністю  розрядіть акумулятор, потім

витягніть його з приладу. 

♦ NiCd, NiMH і Li-Ion  акумулятори підлягають

переробці. Помістіть акумулятор (акумулятори) в  

відповідну упаковку, виключивши можливість 

короткого  замикання контактів. Здайте їх в 

офіційний сервісний центр  або до місцевого пункт 

переробки. 

♦ Не допускайте  короткого замикання

контактів акумулятора.

♦ Не кидайте акумулятор у вогонь - це може спричинити 

вибух або отримання важкої травми.

Технічні характеристики

Роздільний збір виробів з закінченим терміном  

служби і їх упаковки дозволяє повторно переробляти  

та повторно використовувати. Використання  

перероблених матеріалів допомагає захищати  

навколишнє середовище від забруднення та  

зменшує потребу в сировині.

GWC3600L

(H1)

GWC3600L20

(H1)

Напруга  

живлення
В пост. струму 36

Число оборотів без  

навантаження об / хв 12700 12700

Повітряний потік
м 3 ///   хв. 3,46 3,46

Вага (повітродувка)
кг 1,72 1,72

Вага (пилосос) кг 2,75 2,75

акумулятор BL1336 BL2036

Напруга  

живлення В пост. струму 36 36

Ємність Ач 1,3 2,0

Тип акумулятора
Li-Ion Li-Ion

Зарядний  

пристрій

905673 **

(тип 1)

905673 **

(тип 1)

Напруга  

живлення

В змін.

струму
230 230

Вихідна напруга
В пост. струму 36 36

Струм мА 1300 1300

Вібраційне навантаження на руку / плече відповідно

з EN 60745:

Вібраційний вплив (ah) <2,5 м / с 2, похибка

(K) 1,5 м / с 2

LpA (звуковий тиск) 72 дБ (А), Похибка = 3 дБ (А)

LwA (гарантована звукова потужність) 95 дБ (А),

Похибка = 3 дБ (А)

http://www.2helpU.com/


Декларація відповідності ЄС

ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНІЧНОМУ ОБЛАДНАННЮ

ДИРЕКТИВА ЩОДО ШУМІВ, ВИРОБЛЕНИХ ПОЗА ПРИМІЩЕНЬ

GWC3600L, GWC3600L20 Black & Decker  

заявляє, що назва продукту помічена в розділі

«Технічні характеристики», повністю відповідають

стандартам: 2006/42 / EC, 2004/108 / EC,

EN 60335-1

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

Utrechtseweg 310, 6802 ED

Arnhem, Голландія  

Ідентифікаційний Номер Уповноваженого

Органу: 0344

Рівень акустичної потужності, виміряний  

відповідно до 2000/14 / EC (Стаття 13,

Додаток III):

LwA (виміряна акустична потужність)

92 дБ (А) Похибка = 3 дБ (А) LwA (гарантована  

акустична потужність)

95 дБ (А) Похибка = 3 дБ (А)

Дані продукти також відповідають Директивам  

2004/108 / EC і 2011/65 / EU. За додатковою інформацією  

звертайтеся в Black & Decker за вказаною нижче  

адресою або за адресою, вказаною на останній

довідці.

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

01/10/2014
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