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SPECIFICATIONS

Type 2400313

Voltage 60V DC

AIR volume 15.3 m³/min

Air speed 225 KM/H

Weight (Without 
Battery) 3.75 kg

Battery Pack 2900413/2900513

Charger 2900313

Sound pressure
level

80dB(A), k:3.0dB(A)

Sound power level 98 dB(A)

Vibration level <2,5m/s2, k=1.5m/s2

DESCRIPTION

See Figure 1.

1. BLOWER TUBE
2. TRIGGER
3. CRUISE CONTROL LEVER
4. TURBO BUTTON
5. HARNESS

ASSEMBLY
UNPACKING

 Carefully remove the product and any accessories 
from the box.

 Inspect the product carefully to make sure no 
breakage or damage occurred during shipping.

 Do not discard the packing material until you have 
carefully inspected and satisfactorily operated the 
product.

 If any parts are damaged or missing, please call your 
Powerworks service centre for assistance.

PACKING LIST

See Figure 2.
   60 V Backpack Blower Assembly
 Blower Tube
 Operator’s Manual

 WARNING

Do not use this product if any parts on the Packing 
List are already assembled to your product when you 
unpack it. Parts on this list are not assembled to the 
product by the manufacturer and require customer 
installation. Use of a product that may have been 
improperly assembled could result in serious personal 
injury.

ASSEMBLING THE TIGGER HANDLE 
See Figure 3.

 WARNING

To prevent accidental starting that could cause serious
personal injury, always remove the batterypack from
the tool when assembling parts.

 The flexible tube (B) is connected to the fan outlet 
tube (A) from the manufacturer.

 Slide trigger handle (D) on the upper blower tube (C).
 Move trigger handle to desired location before fully 

tightening. Use supplied screw (E) to tighten trigger 
handle to the blower tube.

ASSEMBLING THE BLOWER TUBE See Figure 4.
 Before tube installation, place the hose clamp (F)

around the flex tube. Clamp may need to be slightly 
loosened for tube installation.

 Insert the shorter end of the upper blower tube (C) 
assembly into the flex tube (B) at a slight angle.

 Use one end of the tube as a pivot point, and press 
the other side into the flex tube. This may require 
some force.

 Stop pressing the upper blower tube when it connects 
to the flex tube. Fully tighten the screws on the hose 
clamps once assembled. Use a screw driver (not 
provided) to loosen and tighten the hose clamp. Turn 
clockwise to tighten, and counter clockwise to loosen.

 Connect the blower tube (I) to the operating tube (C). 
Twist clockwise until the tubes lock into position.

 Place the cord (G) in the cord retainer (H).

TO INSTALL/REMOVE BATTERY PACK 
See Figure 5.

IMPORTANT! The battery pack is not charged when it 

place the battery pack in the battery charger and charge. 
Make sure to read all safety precautions, and follow the 
instructions in the Battery Charger manual.

TO INSTALL BATTERY PACK    
 Align the tongue of the battery pack with the cavity in 

the backpack housing.
 Insert the battery into the battery opening until the 

battery release button (J) locks into place.
 Grasp the backpack firmly.
 Push the battery pack into the backpack until both 

sides lock. The latch button will click when locked into 
place.

 Do not use force when inserting the battery pack. It 
should slide into place and click.
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 WARNING

The backpack blower must be quickly removed in the 
event of imminent danger. The chest strap must be 
released before putting the backpack blower on the 
ground.

OPERATION

 WARNING

Do not allow familiarity with this product to make you 
careless. Remember that a careless fraction of a sec-

 WARNING

Always wear eye protection with side shields marked to 
comply with ANSI Z87.1, along with hearing protection. 
Failure to do so could result in objects being thrown 
into your eyes and other possible serious injuries.

 WARNING

Do not use any attachments or accessories not recom-
mended by the manufacturer of this product. The use 
of attachments or accessories not  recommended can 
result in serious personal injury. Before each use, 
inspect the entire product for damaged, missing, or 
loose parts, such as screws, nuts, bolts, caps,etc. 
Tighten securely all fasteners and caps and do not 
operate this product until all missing or damaged parts 
are replaced.

HOLDING THE TOOL See Figure 8.
The operator should wear proper clothing, such as boots, 
safety glasses or goggles, ear/hearing protection, gloves, 
long pants and a long-sleeved shirt.
This backpack blower is designed to be operated with 
one hand.
The user can carry it holding the control lever with the left 
or right hand.
Always walk slowly while working.
Always check the blowing nozzle outlet area.

CHARGE BEFORE FIRST USE.

 WARNING

Always remove battery pack from the product when 
you are assembling parts, making adjustments,
cleaning, or when not in use. Removing battery pack 
will prevent accidental starting that could cause serious 
personal injury.

 WARNING

Follow these instructions in order to avoid injury and to 

• Replace the battery pack or the charger immediately 
if the battery case or charger cord is damaged.
• Verify that the switch is in the OFF position before 
inserting or removing the battery pack.
• Verify that the battery pack is removed and the switch 
is in the OFF position before inspecting, adjusting, or 
performing maintenance on any part of the blower.
• Read, understand, and follow the instructions 
contained in the section entitled Charging Procedure.

TO REMOVE BATTERY PACK
 Press and hold the battery release button with firm 

grip.
 Grasp the backpack firmly. Pull the battery pack out 

of the handle.

 WARNING

to prevent accidental dislodging. It may require a strong 
pull to remove it.

 WARNING

Always take care of your feet, children, or pets around
you when pressing the battery release button. Serious
injury could result if the battery pack falls. NEVER
remove the battery pack when in a high location.

HARNESS ADJUSTMENT See Figure 6.
A well adjusted backpack blower and harness makes 
work easier. Adjust the harness to give you the best 
working stance. Adjust the side straps so the weight is 
equally distributed across your shoulders.

a. Once the blower is properly fitted on your back, pull the 
ends of the straps downward to tighten the harness. 

b. Connect the horizontal chest strap, and pull the end of 
the strap to tighten.

c. Lift the tabs of the adjusters to loosen the straps.
d. Close and lock the quick-release fastener by pushing 

it together.
e. Squeeze the hooks to open the quick-release fastener.

PUT ON THE SHOULDER STRAP See Figure 7.
 Adjust the harness straps (1) to the correct length.
 Adjust chest strap (2) to correct length and fasten it 

together.

HARNESS REMOVAL
 Open the quick-release fasteners on the strap.
 Loosen the harness straps by lifting the sliding 

adjusters and then take off the blower.

2

EN DE ES IT FR PT NL RU FI SV NO DA PL CS SK SL HR HU RO BG EL AR TR HE LT LV ET



English (original instructions)
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OPERATING THE BLOWER
 � Ensure that the unit is not directed at anybody or any 

loose debris before starting the unit.
 � Verify that the unit is in good working condition. Make 

sure the tubes and guards are in place and secure.
 � To reduce the risk of hearing loss associated with 

sound level(s), hearing protection is required.
 � Operate power equipment only at reasonable hours—

not early in the morning or late at night when people 
might be disturbed. Comply with times listed in local 
ordinances. Usual recommendations are 9:00 am to 
5:00 pm, Monday through Saturday.

 � To reduce noise levels, limit the number of pieces of 
equipment used at any one time.

 � To reduce noise levels, operate power blowers at the 
lowest possible speed to do the job.

 � Use rakes and brooms to loosen debris before 
blowing.

 � Conserve water by using power blowers instead 
of hoses for many lawn and garden applications, 
including areas such as gutters, screens, patios, grills, 
porches, and gardens.

 � Watch out for children, pets, open windows or freshly 
washed cars, and blow debris safely away.

AIR VENTS
Never cover air vents. Keep them free of obstructions and 
debris. They must always remain clear
for proper motor cooling.

OPERATING THE BLOWER
!�����	���������������"��������������������������	��	��
nozzle several inches above the ground
��������"������
�#
�����	�����������������	��
������
����
pile of debris in front of you. Most dry
blowing operations are better suited to low speeds, rather 
than high speeds. High speed blowing is
a better way to move heavier items like large debris or 
gravel.

STARTING /STOPPING THE BLOWER
Before start-up, make sure that the blower is in perfect 
condition to guarantee safe operation.

 � Squeeze the switch trigger to start.
 � To change speed, press or release trigger by degrees 

to increase or decrease the speed.

 WARNING
To avoid serious personal injury, wear goggles or
safety glasses at all times when operating this unit.
Wear a face mask or dust mask in dusty locations.

 WARNING
To prevent serious personal injury or damage to the
unit, make sure the blower tube is in place before
operating the unit.

CRUISE CONTROL LEVER See Figure 9.
This blower is equipped with a cruise control function. 
Please read and understand the function of the Cruise 
control lever.

 � Squeeze the trigger to start the unit.
 � Once the unit is on, pull the lever back clockwise to 

increase the speed. This will lock the speed at the 
desired setting.

 � To decrease the speed, push the lever counter 
clockwise to decrease the speed to the desired 
setting.

NOTE: If you decrease the speed all the way, the unit will 
shut off and step one will need to be
repeated.

USING TURBO BUTTON See Figure 9.
This blower is equipped with a turbo button. Please read 
and understand the function of the
turbo button.

 � Squeeze the switch trigger to start.
 � To boost speed, press the turbo button so that the 

blower can be operated at the highest speed. Once 
the turbo button is released, the blower will be 
operated at the normal speed.

 WARNING
To avoid serious personal injury, do not wear loose-
clothing or articles such as scarves, strings, chains, 
ties, etc., that could be drawn into the air vents. Tie 
back long hair to make sure it does not get drawn into 
the air vents
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Svenska(Översättning från originalinstruktioner)

PRODUKTDATA

2400313
06 V DC

Luftvolym 15.3 m³/min
Luftens hastighet 225 KM/H
Vi k t (bat ter i ej inkluderad) 3.75 kg
Batteripack utan batteri 2900413/2900513

Laddare 2900313

Uppmätt ljudtrycksnivå 80 dB(A), k:3.0dB(A)
Uppmätt ljudeffektsnivå 98 dB(A)
Vibrationsnivå <2,5m/s2, k=1.5m/s2

BESKRIVNING

1. BLÅSRÖR
2. AVTRYCKARE
3. HASTIGHETSKONTROLLSPAK
4. TURBOKNAPP
5. SELE

MONTERING

UPPACKNING
 Ta försiktigt ur produkten och tillbehören ur lådan.
 Kontrollera produkten noga så att inga brott eller 

skador har inträffat under frakten.
 Kasta inte bort förpackningsmaterialet innan du har 

noga kontrollerat och lyckats använda produkten.
 Om några delar skadats eller saknas ska du ringa till 

Powerworks servicecenter för att få hjälp.

PACKLISTA

   60 V Ryggsäcksfläkt
 Blåsrör
 Användarmanual

 VARNING
Använd inte produkten om några delar på packlistan
redan monterats på produkten när du packar upp den.
Delar på listan har inte monterats på produkten av
tillverkaren och kräver specialinstallation. Att använda
en produkt som inte monterats på rätt sätt kan leda till
allvarlig personskada.

MONTERING AV AVTRYCKARHANDTAG

 VARNING
För att hindra start av misstag som kan orsaka allvarlig
personskada ska alltid batteriet tas bort från verktyget
då delarna sätts samman.

 Flexröret (B) är anslutet till fläktens utlblåsningsrör (A) 
vid leveransen.

 Skjut avtryckarhandtaget (D) på det övre 
utblåsningsröret (C).

 Skjut avtryckarhandtaget till önskat läge innan du drar 
åt detsamma. Använd den medlevererade skruven (E) 
för att dra fast avtryckarhandtaget i utblåsningsröret.

MONTERING FÖR MULLNING 
 Innan du monterar färdigt fäst slangklamman (F) runt 

flexröret. Slangklamman kan behöva släppas ut något 
vid monteringen av utblåsningsröret.

 Stick in den kortare ändan på det övre 
utblåsningsröret (C) i flexröret (B) med en liten vinkel.

 Använd ena ändan av röret som en vridningspunkt 
och tryck in den andra ändan i flexröret. Detta kan 
behöva göras med viss kraft.

 Tryck inte det övre utblåsningsröret längre in när 
det väl kommit i kontakt med flexröret. Dra helt 
åt skruvarna på slangklammorna när de väl är 
monterade. Använd en skruvmejsel  för att dra åt 
slangklammorna. Vrid medsols för att dra åt och 
motsols för att lossa dem.

 Anslut utblåsningsröret (I) till arbetsröret (C). Vrid 
medsols tills röret sitter på plats.

 Lägg sladden (G) i sladdhållaren (H).

INSTALLERA/UTTAGNING AV BATTERIET

VIKTIGT! Batteriet är inte uppladdat vid köp. Innan 
blåsaren används första gången ska batteriet placeras i 
laddaren och laddas upp.
Läs noga alla säkerhetsföreskrifter och följ instruktionerna 
i batteriladdarens manual.

INSTALLERA AV BATTERIET   
 Rikta in tungan på batterisatsen mot håligheten i 

ryggsäckshuset.
 Stick in batteriet i batteriöppningen tills batteriets 

frigöringsknapp (J) låses fast på sin plats.
 Fatta tag i ryggsäcksenheten med ett fast grepp.
 Tryck in batterisatsen i ryggsäcksenheten tills båda 

sidor är fastlåsta. Spärrknappen klickar till när den är 
låst på plats.

 Använd inte våld när du sätter in batterisatsen. Den 
ska lätt glida in på plats och klicka till.
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 VARNING
�����
����
������������
�������
��
���������	
�������
av överhängande fara. Bröstremmen måste lossas innan 
�����
����
������
����
���
������
����

ANVÄNDNING

 VARNING
Fortsätt att vara på din vakt även när du blivit van vid
din apparat. Glöm inte att om du är ouppmärksam bara
bråkdelen av en sekund kan du skada dig allvarligt.

 VARNING
Använd alltid skyddsglasögon med sidoskydd som är
ANSI Z87.1-märkta tillsammans med hörselskydd. Om
du inte gör det kan kringkastade föremål träffa dina
ögon och leda till allvarliga personskador.

 VARNING
Använd inga extradelar eller tillbehör som inte rekomme-
nderas av tillverkaren av denna produkt.Användning av 
extradelar och tillbehör som inte rekommenderas kan 
leda till allvarlig personskada. Före varje användning 
ska hela produkten ses över så det inte finns skadade, 
saknade eller lösa delar, som skruvar, muttrar, bultar, 
lock etc. Dra åt alla fästen och lock ordentligt och använd 
inte produkten förrän saknade eller skadade delar har 
ersatts.

HÅLL A BLÅ S/MULLNINGSAPPARATEN �����	
 8.
Användaren ska bära ordentliga kläder som stövlar,
skyddsglasögon, hörselskydd, grova handskar, långbyxor 
och långärmad tröja eller skjorta.
%���
������
����
���
�����������
���*��
�������
�
hanteras med en hand.
Användaren kan bära den och hålla reglagearmen med 
vänster eller höger hand.
Gå alltid långsamt när du arbetar.
Kontrollera alltid området runt utblåsningsmunstycket.

LADDA UPP FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.

 VARNING
Ta alltid bort batteriet från produkten under montering,
justering, rengöring och när produkten inte används.
Batteriet ska tas bort för att förhindra start av misstag
vilket kan orsaka allvarliga personskador.

 VARNING
Följ instruktionerna för att undvika personskada  och för 
att minska risken för elektriska stötar eller enheten börjar 
brinna.
• Byt omgående ut batterisatsen eller laddaren om 
batterihållaren eller sladden till laddaren är skadade.
• Kontrollera att kontakten är avstängd innan du sätter in 
eller tar ut batterisatsen.
• Kontrollera att batterisatsen är uttagen och att 
kontakten är avstängd innan du inspekterar, justerar eller 
���*�������	�����������������
#��
����
��+
����*�������	��*�����������������
����������������
avsnittet benämnt Laddningsrutin.

SÅ HÄR TAR DU UT BATTERISATSEN
 � Tryck ned och håll batterifrigöringsknappen nedtryckt 

med ett fast grepp.
 � Fatta tag i ryggsäcksenheten med ett fast grepp. Dra 

ut batterisatsen ur handtaget.

 VARNING
Batterisatsen har en snäv passning i ryggsäcksenheten 
för att undvika att den släpper oavsiktligt. Det kan 
behövas ett kraftigt ryck för att få loss den.

 VARNING
Var alltid försiktig med fötterna, barn och husdjur som
är i närheten när låsknappen trycker ut batteriet.
Batteriet kan falla ur och orsaka allvarlig personskada.
Ta ALDRIG ur batteriet om maskinen är högt placerad.

INSTÄLLNING AV SELE  ������	
 6.
En bra inställning av selen underlättare arbetet. Ställ in 
selen för att ge dig en så bra arbetsställning som möjligt. 
Ställ in sidoremmarna så att vikten fördelas jämnt på 
ryggen.

a. När fläkten väl är anpassad för din rygg, då åt 
remmarna nedåt för att dra åt selen.

b. Anslut bröstremmen och dra åt ändan på remmen.
c. Lyft upp flikarna för att lossa remmarna.
d. Stäng och lås snabbkopplingen genom att trycka ihop 

den.
e. Pressa hakarna för att öppna snabbkopplingen.

FÄST AXELREMMARNA �����	
 7.
 � Ställ in remmarna (1) på selen till rätt längd.
 � Ställ in bröstremmen (2) till rätt längd sätt fast den.

TA LOSS SELEN
 � Öppna snabbkopplingen på remmen.
 � Lossa remmarna på selen genom att lyfta upp 

glidfästena och ta sedan loss fläkten. 
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 � Använd enbart maskiner under lämpliga tider – inte 
tidigt på morgonen eller sent på kvällen när det kan 
störa omgivningen. Följ de lokala riktlinjer som finns. 
Normalt gäller arbete mellan 9.00 och 17.00 måndag 
till lördag.

 � Minska bullret genom att begränsa antal motordrivna 
enheter som används vid ett och samma tillfälle.

 � Minska bullret genom att använda blåsare på lägsta 
möjliga hastighet.

 � Använd räfsor och borstar för att luckra upp skräp 
innan du blåser.

 � Spara på vatten genom att använda blåsare i stället 
för vattenslang vid rengöring av skärmar, trädäck, 
grillar, verandor och trädgårdar.

 � Håll uppsikt över barn och husdjur, öppna fönster och 
nytvättade bilar och blås skräp bort från dessa.

VENTILATION
Täck inte över ventilationshål. Se till att de är fria från
hinder och skräp. De måste alltid vara öppna för att
motorn ska kylas ordentligt.

ANVÄNDA BLÅSAREN
Håll ett fast grepp om blåsaren. Svep från sida till sida
med munstycket ett par decimeter ovanför underlaget.
Gå framåt med enheten så att den samlade högen med
���
���*�����
������
��*������%������
�������������
�
fungerar bättre på låg hastighet i stället för hög. Blåsning
i hög hastighet är bättre om tyngre föremål som stort
���
���������������
�����
�

UNDERHÅLL

 VARNING
För att undvika personskador och risk för brand eller
elektrisk stöt ska batteriet tas bort före justering,
översyn eller rengöring av blåsaren.

RENGÖRA UPPSAMLINGSSÄCKEN
Ta bort batteriet.

 � Borsta eller blås ut damm och skräp ur luftrören med 
tryckluft eller en sug. Håll luftrören fria från hinder, 
sågdamm och träflisor. Spreja, tvätta eller sänk inte 
ner luftrören i vätska.

 � Torka av höljet och plastkomponenterna med en fuktig 
mjuk trasa. Använd inga starka lösningsmedel eller 
tvättmedel på plasthöljet eller -komponenterna. Vissa 
hushållsrengöringsmedel kan orsaka skada och kan 
även innebära risk för elektrisk stöt.

BATTERI
 � Batteriet ska vara laddat under förvaring.
 � När laddningslampan lyser grön ska batteriet tas bort 

från laddaren och laddaren ska kopplas bort från 
eluttaget.

 � Ladda upp batteriet närhelst du upptäcker att kraften 
minskar. Låt aldrig batteriet laddas ur helt.

 � Efter uppladdning kan batteriet förvaras i laddaren 
förutsatt att den inte är inkopplad.

START/STOPP AV BLÅS/MULLNINGSAPPARATEN
$��
�������
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���������������������
att den kan användas med säkerhet.

 � Tryck på startkontakten för att starta.
 � För att ändra hastigheten, tryck på eller släpp upp 

kontakten för att minska eller öka hastigheten.

 VARNING
Undvik allvarliga personskador genom att alltid
använda skyddsglasögon vid användning av enheten.
Använd ansikts- eller munskydd på dammiga platser.

 VARNING
Undvik allvarliga personskador eller skador på
enheten genom att se till att blåsrör eller mullningsrör
��	��
���������������
����*���
�#
�������
#���	����

HASTIGHETSKONTROLLSPAK �����	
���
Blåsaren är utrustad med spak för att ställa in och
kontrollera hastigheten.
Läs och var införstådd med funktionen för hastighetskon-
trollspaken.

 � Tryck in avtryckaren för att starta.
 � När enheten är igång kan du dra tillbaka spaken 

medurs för att öka hastigheten. Detta låser 
hastigheten i önskat läge.

 � För att sänka hastigheten ska du trycka spaken 
moturs till önskat läge.

OBS! Om du sänker hastigheten hela vägen stängs
enheten av och du måste börja med steg ett igen.

ATT ANVÄ NDA TURBOKNAPPEN  �����	
���
Denna fläkt är utrustad med en turboknapp. Läs och 
förstå turboknappens funktion.

 � Tryck på startkontakten för att starta.
 � För att öka hastigheten, tryck ned turboknappen för 

att fläkten ska kunna köras på högsta hastigheten. 
När du släpper knappen återgår fläkten till normal 
hastighet.

 VARNING
För att undvika risken för allvarliga personskador bör
du inte använda löst sittande kläder eller föremål som
halsdukar, remmar, kedjor, slipsar och dylikt som kan
dras in i ventilationshålen. Sätt upp långt hår så att det
inte dras in i ventilationshål..

ANVÄNDA BLÅSAREN
 � Kontrollera så att enheten inte riktas mot någon eller 

att löst skräp kan blåsa iväg före start.
 � Kontrollera att enheten är i gott skick. Se till att alla rör 

och skydd sitter ordentligt på plats.
 � Minska risken för hörselskador på grund av buller 

genom att alltid använda hörselskydd.
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FELSÖKNING

PROBLEM MÖJLIG 
ORSAK

LÖSNING

Enheten startar 
inte.

Batteriet inte 
säkrat på
plats.

Kontrollera för 
att säkerställa att 
spärrhakarna är i fast 
���������
����������
�����
och batteriet.

Batteriet är 
inte laddat.

Ladda batteriet i enlighet 
med instruktionerna som 
medföljer batteriet.

Fel på 
strömbrytaren.

Byt ut defekta delar 
hos ett auktoriserat 
servicecenter.

Enheten startar 
men ingen luft 
blåses genom 
rören.

Inlopps- och 
utloppsrör 
för luft är 
blockerade.

Rensa rör.

Hastighetskont-
rollen fungerar 
inte.

Skruven är 
lös.

Dra åt skruven med en 
stjärnskruvmejsel.

 VARNING
Endast identiska originaldelar får användas vid byte.
Användning av andra delar kan innebära fara eller
skada apparaten.

Använd inte lösningsmedel för att rengöra plastdelar.
Flertalet plaster kan skadas vid användning av vissa
lösningsmedel som säljs i affärerna. Använd en ren
tygtrasa för att torka bort smuts, damm, olja, fett, osv.

VARNING
Plastdelarna får aldrig komma i kontakt med
bromsvätska, bensin, produkter med petroleumbas,
penetrerande oljor, etc. Dessa kemiska produkter
innehåller ämnen som kan skada, försämra eller
förstöra plasten.

 VARNING
Ta alltid ut batteriet ur verktyget för rengöring eller
underhållsarbeten, för att undvika allvarliga skador.

FÖRVARING AV LÖVBLÅSEN
Rengör omsorgsfullt lövblåsen innan du ställer undan
den. Förvara den på en torr, väl ventilerad plats, utom
räckhåll för barn. Förvara det inte i närheten av korrosiva
ämnen som kemikalier avsedda för trädgårdsskötsel eller
salter mot frost.

 � "Förvara och ladda om batteriet på en sval plats. 
Temperaturer som är lägre eller högre än normal 
rumstemperatur förkortar batteriets livslängd."

 � När lampan på laddaren lyser fast grön ska batteriet 
tas bort från laddaren och laddaren ska kopplas bort 
från eluttaget.

 � Förvara inte batteriet i maskinen.
 � Ställ aldrig undan ett urladdat batteri. Efter 

användningen bör du vänta tills batteriet avkylts och 
ladda om det omedelbart.

 � Alla batterier förlorar sin laddningskapacitet med tiden. 
Ju högre temperaturen är, desto snabbare förlorar 
batteriet sin laddningskapacitet. Om du inte använder 
verktyget under längre perioder, ladda om batteriet 
varje månad eller varannan månad. Detta förlänger 
batteriets livslängd.
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EC SAMSVARSERKLÆRING FOR MASKINER

Produsent: Changzhou Globe Co., Ltd.
Adresse: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 
P.R.China
Navn og adresse på vedkommende person som er autorisert til å sette sammen den 
tekniske 
Navn: Gary Gao Naixin (Direktør for utendørs motorisert redskap)
Adresse: 

Herved erklærer vi at produktet 
Kategori ........................................................................OPPLADBAR BLÅSEMASKIN

Modell..............................................................................................................2400313
Serienummer ................................................................................ Se produktetiketten
Byggeår…………………...........................................................…..Se produktetiketten 
• er i samsvar med relevante bestemmelser i Maskindirektivet 
• er i samsvar med bestemmelsene i følgende øvrige EC-direktiver

2014/30/EU (EMC-Direktivet), og
2000/14/EC(Støydirektiv) inkl. endringer (2005/88/EC) 
I tillegg erklærer vi at 
• følgende (elementer/bestemmelser i) harmoniserte europeiske standarder er 

benyttet 

Målt lydeffektnivå             LwA: 97.8 dB(A)
Garantert lydeffektnivå            98 dB(A)
Samsvarsvurdering til Tillegg V/Direktiv 2000/14/EC

Sted, dato: Changzhou, 22/07/2016   Signatur: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, 
MIET)     Visepresident for konstruksjon

 
NO

Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40.
50996 Koln
Germany

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING FOR MASKINEN

Producent: Changzhou Globe Co., Ltd.
Adresse: No. 65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000, Kina
Navn og adresse på personen med bemyndigelse til udarbejdelse af den tekniske 
Navn: Gary Gao Naixin (direktør for eludstyr til udendørs brug)
Adresse: 

Vi erklærer hermed, at produktet
Kategori ............................................................BATTERIDREVEN BLÆSEMASKINE

Model..............................................................................................................2400313
Serienummer .................................................................... Se produktets mærkeplad
Byggeår .............................................................................Se produktets mærkeplad
• er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i EF-maskindirektivet
• er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende øvrige EF-direktiver

2014/30/EU (EMC-direktivet) og
2000/14/EØF (støjdirektivet) inkl.  (2005/88/EØF)
Vi erklærer desuden, at
• der er anvendt følgende (dele/klausuler af) europæiske harmonisered

standarder: 

Målt lydeffektniveau                LWA: 97.8 dB(A)
Garanteret lydeffektniveau               98 dB(A)
Overensstemmelsesvurderingsmetode iht. Tillæg VI / Direktiv 2000/14/EØF

Sted, dato: Changzhou, 22/07/2016   Underskrift: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, 
MIET)    Vicedirektør for maskinteknik

 
DA

Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40.
50996 Koln
Germany

EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233，EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2

MD Machinery Directive 2006/42/EC

LAITTEIDEN EY:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Valmistaja: Changzhou Globe Co., Ltd.
Osoite: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000, 
P.R.China
Sen henkilön nimi ja osoite, jolla on lupa koota tekninen tiedosto:
Nimi: Gary Gao Naixin (Ulkokäyttökoneiden osaston päällikkö)
Osoite:

Ilmoitamme täten, että tuote
Luokka ................................................................................. JOHDOTON PUHALLIN

Malli.................................................................................................................2400313
Sarjanumero ..................................................................... Viittaa tuotteen nimikilpeen
Valmistusvuosi..............................................................…. Viittaa tuotteen nimikilpeen
• noudattaa konedirektiivin asianmukaisia edellytyksiä
• noudattaa seuraavien muiden EC-direktiivien edellytyksiä:

2014/30/EU  (EMC-direktiivi) ja
2000/14/EC (Meludirektiivi) muutoksineen (2005/88/EC)
Ilmoitamme edelleen, että
• olemme käyttäneet seuraavia eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja  

Mitattu äänenteho  LWA: 97.8 dB(A)
Taattu äänenteho 98 dB(A)
Säännösten noudattaminen tarkastettu direktiivin 2000/14/EC liitteen V mukaisesti

Paikka, päiväys: Changzhou, 22/07/2016     Allekirjoitus: Gary Gao Naixin (BEng, 
CEng, MIET)    Varapresidentti, Suunnitteluosasto

 
FI

Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40.
50996 Koln
Germany

MD Machinery Directive 2006/42/EC

EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233，EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2

EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233，EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2

MD Machinery Directive 2006/42/EC

EU-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR MASKINER

  
  

Tillverkare: Changzhou Globe Co., Ltd.
Adress: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 Kina
Namn och adress för person ansvarig för sammanställning av tekniskt underlag:
Namn: Gary Gao Naixin (Chef för Outdoor Power Equipment)
Adress: 

Härmed intygar vi att produkten
Kategori ..........................................................................BATTERIDRIVEN LÖVBLÅS

Modell..............................................................................................................2400313
Serienummer ....................................................... Se produktens 
Konstruktionsår ....................................................Se produktens 
• överensstämmer med relevanta krav i maskindirektivet
• överensstämmer med krav i följande andra EU-direktiv

2014/30/EU (EMC-direktiv) och
2000/14/EC (bullerdirektiv) inklusive förändringar (2005/88/EC)
Vidare intygar vi att
• följande (delar/punkter i) Europeiska harmoniserade standarder har använts 

Uppmätt ljudeffekt               LWA: 97.8 dB(A)
Garanterad ljudeffekt                         98 dB(A)
Bedömningsmetod för överensstämmelse, Annex V Directive 2000/14/EC

Plats, datum: Changzhou, 22/07/2016     Underskrift: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, 
MIET)   Chef för Engineering

 
SV

Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40.
50996 Koln
Germany

EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233，EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2

MD Machinery Directive 2006/42/EC

Se puhaltaa ilmaa putkesta pihan roskien, kuten lehtien, siirtämiseen. Den används tillsammans med ett rör fastsatt för att blåsa bort skräp , löv ur trädgården.

Den brukes ved å presse luft ut gjennom et rør for på bevege hageavfall som løv.
Den bruges til at fremdrive luft ud af et rør til at fjerne haveaffald såsom blade.




