Keravan Omakotiyhdistys ry

Lehtipuhallin Stihl BGA 57 ja varusteet
1 Puhallin Stihl BGA 57 ja puhallusputki
2 Akut AK 20, 2 kpl
3 Akkujen kuljetus/säilytyskotelo (BOSCH)
4 Akkulaturit AL 101 2 kpl ja kuljetusreppu
5 Käyttäjän ohjeet

1 Puhallin ja puhallusputki

K

5 Käyttäjä ohjeet

4 Laturit 2 kpl ja
niiden kuljetusreppu

3 Akkujen kuljetuskotelo

2 Akut 2 kpl

Keravan Omakotiyhdistys ry

Lehtipuhallin Stihl BGA 57 käyttö

Akkukäyttöinen lehtipuhallin keskikokoiselle tontille. Puhaltaa tehokkaasti lehdet, ruohonleikkuujätteet ja
muun lian kulkuväyliltä, p
 atiolta, nurmikolta tai vaikka auton takakontista. Ergonomisesti tasapainotettu,
sulavalinjainen akkupuhallin mukavaan ja vaivattomaan työskentelyyn. Pyöreä suutin ja pehmeä kahva.
Kolmiasentoinen pituussäädettävä puhallusputki, jolla puhallusteho voidaan asettaa optimaaliseksi.

Keravan Omakotiyhdistys ry
Toukolantie 20, 04200 Kerava

LEHTIPUHALLIN STIHL BGA 57
OHJEET KÄYTTÄJÄLLE ENNEN KÄYTTÖÄ
1. Tarkista että kaikki osat ovat mukana kuljetuslaukussa (kuva)
2. Tutustu käyttöohjeen VAROITUS-kohtiin.
3. Tarkista, että akut ovat täyteen ladattuja, alla tarkistusohje (lataa tarvittaessa)
> täyteen ladatulla akulla työskentelyaika on n 20 min
4. Kiinnitä ensimmäinen täysi akku laitteeseen käyttöohjeen mukaan.
5. Käynnistä puhallin ja aloita työskentely käyttöohjeen maukaan
> älä käytä puhallinta sadeilmalla (ehdoton kielto)
Akun lataustilan tarkastaminen
► Paina painiketta (1). Lataustilan ilmaisevat vihreät LED-valot, jotka palavat noin 5 sekunnin ajan.
► Jos oikeanpuoleinen vihreä LED-valo vilkkuu: Lataa akku, latausaika tyhjälle akulle on 140 - 180 min.
> akku on täynnä kun laturin latausvalo muuttuu punaisesta vihreäksi ja akun kaikki 4 vihreää valoa palavat

► Jos LED-valot eivät pala tai vilku: Älä käytä akkua ja ota yhteyttä STIHL:in jälleenmyyjään. Akussa on häiriö.

KUN KAIKKI VALOT PALAVAT AKKU ON TÄYSI !!
OIKEA VALO VILKKUU --> LATAA AKKU
Latausaika n 140 - 180 min
Suorita lataaminen valvottuna sisätilassa, lämpötila-alue +10 °C ... + 40 °C
Lataa palamattomalla alustalla ja kaukana syttyvistä materiaaleista.
Aseta akku laturiin, jos akku on kuuma käytön jälkeen anna sen jäähtyä ennen lataamista.
Kun verkkopistoke on liitetty pistorasiaan ja akku asennettu laturiin, lataus käynnistyy automaattisesti.
Laturin vihreä merkkivalo palaa ja akku on täynnä kun akun kaikki 4 vihreää valoa palavat

Laturi kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun akku on ladattu täyteen.
Latausaika voi vaihdella 100 - 180 min akun varaustilasta riippuen (akku ei ole latauksen alkaessa aivan tyhjä)
Akku ja laturi lämpenevät lataamisen aikana
Älä koskaan lataa uudestaan täysin ladattua akkua. Ylilataaminen lyhentää akun käyttöikää.

HUOM! Palauta laite Teboilille molemmat akut ladattuina!
Vika / ongelmatilanteissa yhteys Heikki Torkkeliin p 0405500128 heikki.torkkeli@wippies.fi

Puhallin, akku ja laturi (kaksi akkua ja kaksi laturia mukana)

1 Suutin Suuttimen tehtävänä on ilmavirran ohjaaminen ja kokoaminen.
2 Puhallusputki Säädettävä puhallusputki ohjaa ilman virtausta. Putki voidaan irrottaa
kuljetuksen / säilytyksen ajaksi.
3 Lukituksen vapautusliukukytkin Lukituksen vapauttamiseen tarkoitettu liukukytkin
vapauttaa kytkentävivun lukituksen yhdessä kytkentävivun lukitsimen kanssa.
4 Kytkentävipu Kytkentävivulla puhallin voidaan kytkeä päälle ja pois päältä.
5 Takakahva Kahva on tarkoitettu puhaltimen käyttöön, ohjaamiseen ja kantamiseen.
6 Kytkentävivun lukitsin Kytkentävivun lukitsin vapauttaa kytkentävivun toiminnan.
7 Lukitusvipu Lukitusvivulla akku voidaan lukita akkulokeroon.
8 Akkulokero Akkulokero toimii akun säilytystilana.
9 Suojasäleikkö Suojasäleikkö suojaa käyttäjää puhaltimen sisältämiltä liikkuvilta osilta.
10 Akku Akku toimii puhaltimen energialähteenä.
11 LED-valot LED-valot ilmaisevat akun varaustilan ja akun häiriöt.
12 Painike Tämä painike aktivoi akun LED-valot.
13 Laturi Laturi huolehtii akun lataamisesta.
14 LED-valo LED-valo ilmaisee laturin tilan.
15 Liitoskaapeli Liitoskaapeli yhdistää laturin verkkopistokkeeseen.
16 Verkkopistoke Verkkopistoke yhdistää liitoskaapelin pistorasiaan
# Koneen numerolla varustettu arvokilpi

