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Verehrte Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätser‐
zeugnis der Firma STIHL entschieden haben.

Dieses Produkt wurde mit modernen Fertigungs‐
verfahren und umfangreichen Qualitätssiche‐
rungsmaßnahmen hergestellt. Wir sind bemüht
alles zu tun, damit Sie mit diesem Gerät zufrie‐
den sind und problemlos damit arbeiten können.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben, wen‐
den Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an
unsere Vertriebsgesellschaft.

Ihr

Dr. Nikolas Stihl

1 Zu dieser Gebrauchsanlei‐
tung

1.1 Bildsymbole
Sämtliche Bildsymbole, die auf dem Gerät ange‐
bracht sind, sind in dieser Gebrauchsanleitung
erklärt.

1.2 Kennzeichnung von Textab‐
schnitten

WARNUNG

Warnung vor Unfall- und Verletzungsgefahr für
Personen sowie vor schwerwiegenden Sach‐
schäden.

HINWEIS

Warnung vor Beschädigung des Gerätes oder
einzelner Bauteile.

1.3 Technische Weiterentwicklung
STIHL arbeitet ständig an der Weiterentwicklung
sämtlicher Maschinen und Geräte; Änderungen
des Lieferumfanges in Form, Technik und Aus‐
stattung müssen wir uns deshalb vorbehalten.

Aus Angaben und Abbildungen dieser
Gebrauchsanleitung können deshalb keine
Ansprüche abgeleitet werden.

2 Sicherheitshinweise und
Arbeitstechnik

Besondere Sicherheitsmaßnahmen
sind beim Arbeiten mit diesem Gerät
nötig. Der Stromanschluss eröffnet
besondere Gefahrenquellen.
Die gesamte Gebrauchsanleitung vor
der ersten Inbetriebnahme aufmerk‐
sam lesen und für späteren Gebrauch
sicher aufbewahren. Nichtbeachten
der Gebrauchsanleitung kann lebens‐
gefährlich sein.
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Szanowni Państwo,

uprzejmie dziękujemy za to, że zdecydowaliście
się na nabycie najwyższej jakości produktu firmy
STIHL.

Niniejszy produkt powstał z zastosowaniem
nowoczesnych procesów technologicznych oraz
szerokiego spektrum przedsięwzięć mających na
celu zapewnienie niezmiennie wysokiego pozi‐
omu jakości. Dołożyliśmy wszelkich starań,
żebyście byli Państwo zadowoleni z zakupionego
urządzenia i mogli nim bez przeszkód pracować.

Jeżeli mielibyście Państwo pytania dotyczące
Waszego urządzenia, to prosimy zwracać się z
nimi do autoryzowanego dealera lub bezpośred‐
nio do naszego dystrybutora.

Wasz

Dr. Nikolas Stihl

1 Wprowadzenie do niniej‐
szej Instrukcji użytkowania

1.1 Piktogramy
Wszystkie piktogramy, które zostały zamie‐
szczone na urządzeniu, zostały objaśnione w
niniejszej Instrukcji użytkowania.

1.2 Oznaczenie akapitów

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie przed zagrożeniem wypadkiem lub
odniesieniem obrażeń przez osoby oraz przed
ciężkimi szkodami na rzeczach.

WSKAZÓWKA

Ostrzeżenie przed uszkodzeniem urządzenia lub
jego poszczególnych podzespołów.

1.3 Rozwój techniczny
Firma STIHL prowadzi stałe prace nad dalszym
rozwojem technicznym wszystkich maszyn i
urządzeń; dlatego zastrzega się prawo do wpro‐
wadzania zmian zakresu dostawy w przedmiocie
formy, techniki oraz wyposażenia.

W związku z powyższym wyklucza się prawo do
zgłaszania roszczeń na podstawie informacji
oraz ilustracji zamieszczonych w niniejszej
Instrukcji użytkowania.
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2 Wskazówki dotyczące bez‐
pieczeństwa i techniki
pracy

Przy pracy z tym urządzeniem nie‐
zbędne jest stosowanie szczególnych
środków bezpieczeństwa. Przyłącze
do sieci zasilania prądem elektrycz‐
nym stwarza szczególne źródła
zagrożenia.
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy dokładnie przeczytać całą
instrukcję obsługi. Instrukcję należy
przechowywać w bezpiecznym
miejscu. Nieprzestrzeganie instrukcji
obsługi może stwarzać śmiertelne
niebezpieczeństwo.

OSTRZEŻENIE
– Dzieciom i osobom niepełnoletnim nie wolno

pracować przy użyciu urządzenia. Należy
obserwować i nadzorować dzieci, aby zagwa‐
rantować, że nie bawią się urządzeniem

– Urządzenie może być użytkowane tylko przez
osoby, które zostały pouczone o sposobie
jego obsługi lub które mogą poświadczyć, że
potrafią bezpiecznie obsługiwać urządzenie

– Osoby, które w związku z ograniczeniami
natury fizycznej, sensorycznej czy zdolności
umysłowej nie są w stanie obsługiwać urzą‐
dzenia, mogą pracować urządzeniem tylko
pod nadzorem, lub wykonując zalecenia osoby
odpowiedzialnej

– Urządzenie można udostępniać lub wypoży‐
czać wyłącznie osobom, które znają dany
model i jego obsługę. Wraz z urządzeniem
przekazać instrukcję obsługi

– Przed wszystkimi pracami przy urządzeniu
takimi jak np. czyszczenie, obsługa tech‐
niczna, wymiana podzespołów – należy wyjąć
wtyk z gniazda sieciowego!

Należy stosować się do lokalnych przepisów
bezpieczeństwa, np. przepisów BHP, przepisów
wydanych przez odpowiednie instytucje itp.

Nieużywane urządzenie należy odstawić w taki
sposób, aby nie stanowiło dla nikogo zagrożenia.
Zabezpieczyć urządzenie przed użyciem przez
osoby nieupoważnione, wyciągnąć wtyczkę
z gniazda sieciowego.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za spowo‐
dowanie wypadku lub wywołanie zagrożenia dla
innych osób oraz ich majątku.

Każdy, kto zamierza po raz pierwszy podjąć
pracę przy pomocy urządzenia, powinien popro‐

sić sprzedawcę lub inną osobę dysponującą
odpowiednią wiedzą o zademonstrowanie bez‐
piecznego sposobu posługiwania się tym urzą‐
dzeniem.

Czas użytkowania urządzeń emitujących hałas
może zostać ograniczony przepisami krajowymi
lub lokalnymi.

Zawsze przed rozpoczęciem pracy należy
sprawdzić, czy urządzenie znajduje się w odpo‐
wiednim stanie technicznym. Szczególną uwagę
należy zwracać na przewód zasilania energią,
wtyk przyłącza sieciowego i urządzenia zabez‐
pieczające.

Urządzenie wolno uruchamiać wyłącznie wtedy,
gdy wszystkie jego elementy są w pełni sprawne.

Nie należy posługiwać się przewodem zasilania
do ciągnięcia lub transportowania urządzenia.

Nie czyścić urządzenia myjką wysokociśnie‐
niową. Ostry strumień wody może uszkodzić ele‐
menty urządzenia.

Nie należy spryskiwać urządzeń elektrycznych
wodą – niebezpieczeństwo zwarcia w instalacji!

2.1 Kondycja fizyczna
Osoba obsługująca urządzenie musi być wypo‐
częta, zdrowa i w dobrej kondycji.

Osoby, które ze względów zdrowotnych nie
mogą wykonywać prac związanych z dużym
wysiłkiem fizycznym, muszą skonsultować z
lekarzem możliwość pracy urządzeniem.

Nie wolno używać urządzenia po spożyciu alko‐
holu, leków osłabiających zdolność reakcji lub
narkotyków.

2.2 Użytkowanie zgodnie z prze‐
znaczeniem

Dmuchawa umożliwia usuwanie liści, trawy,
papieru i podobnych materiałów, z np. ogrodów,
stadionów sportowych, parkingów czy wjazdów
na posesje.

Rozdrabniacz zasysający został opracowany
poza tym do zasysania suchych liści oraz innych
lekkich, luźnych, niepalnych odpadków.

Nie zdmuchiwać i nie zbierać żadnych materia‐
łów szkodliwych dla zdrowia.

Nie należy eksploatować urządzenia w zamknię‐
tych pomieszczeniach.

Stosowanie urządzenia do innych celów jest nie‐
dozwolone i może prowadzić do wypadków lub
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uszkodzenia urządzenia. Nie dokonywać zmian
w produkcie, ponieważ może to prowadzić do
wypadków lub uszkodzeń urządzenia.

2.3 Warunki eksploatacji
Nie należy pracować przy użyciu
urządzenia podczas opadów deszczu
i śniegu, burzy lub w otoczeniu
o dużej wilgotności. Nie należy
pozostawiać urządzenia na zewnątrz
w czasie deszczu.

2.4 Odzież i wyposażenie
Nosić przepisową odzież i wyposażenie.

Odzież musi spełniać funkcję
ochronną, lecz nie może krępować
ruchów. Odzież powinna przylegać
do ciała. Może to być kombinezon,
nie należy nosić fartucha.
Nie nosić odzieży, szali, krawatów i
biżuterii, które mogłyby zostać wes‐
sane do otworu wlotu powietrza. Dłu‐
gie włosy należy związać i zabezpie‐
czyć w taki sposób, aby nie sięgały
ramion.

Nosić obuwie ochronne z antypoślizgową pod‐
eszwą.

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo
obrażeń oczu, nosić ciasno przylega‐
jące okulary ochronne zgodne
z normą EN 166. Zwracać uwagę na
prawidłowe założenie okularów
ochronnych.

Nosić „indywidualną” ochronę przed hałasem,
np. stopery do uszu.

Firma STIHL oferuje szeroki wybór środków
ochrony indywidualnej.

2.5 Wyposażenie
Stosować wyłącznie części i akcesoria dopusz‐
czone przez firmę STIHL do danego urządzenia
lub technicznie równorzędne. W razie wątpli‐
wości należy skonsultować się z autoryzowanym
dealerem. Stosować wyłącznie wysokiej jakości
części i akcesoria. W przeciwnym razie może
dojść do wypadku lub uszkodzenia urządzenia.

Firma STIHL zaleca używanie oryginalnych
części zamiennych i akcesoriów STIHL. Są one
dostosowane optymalnie do produktu oraz
wymagań użytkownika.

Nie dokonywać żadnych modyfikacji w urządze‐
niu. Mogłoby to spowodować pogorszenie bez‐
pieczeństwa. Firma STIHL nie odpowiada za

szkody osobowe i rzeczowe powstałe wskutek
używania niedopuszczonych akcesoriów.

2.6 Przed rozpoczęciem pracy
Zbadać stan techniczny urządzenia
– dźwignia nastawcza / przycisk muszą się swo‐

bodnie przemieszczać do pozycji STOP lub 0
– przycisk/dźwignia przełącznika musi się znaj‐

dować w pozycji STOP lub 0
– Dmuchawa musi być prawidłowo zamonto‐

wana
– w celu pewnego prowadzenia, rękojeści urzą‐

dzenia muszą być czyste i suche, a także
wolne od oleju i innych zanieczyszczeń

– Sprawdzić stan techniczny koła łopatkowego i
obudowy dmuchawy – patrz rozdział „Korzys‐
tanie z urządzenia zasysającego”

Urządzenie można eksploatować tylko w niena‐
gannym stanie technicznym – niebezpieczeń‐
stwo wypadku!

Urządzenie mechaniczne można włączyć do
eksploatacji tylko wtedy, gdy wszystkie jego
podzespoły pozostają w stanie nieuszkodzonym.

Ryzyko obrażeń przez wirujące koło
dmuchawy. Przed zdemontowaniem
kratki ochronnej, rury ssącej, rury
dmuchawy lub łącznika należy
zawsze wyłączyć silnik i wyjąć
wtyczkę. Zaczekać, aż koło dmu‐
chawy się zatrzyma.

Zużycie obudowy dmuchawy (pęknięcia, wyła‐
mania) może prowadzić do obrażeń przez wyrzu‐
cone przedmioty. W razie uszkodzenia obudowy
dmuchawy należy naprawić ją w autoryzowanym
punkcie serwisowym STIHL

Nie wprowadzać żadnych modyfikacji w elemen‐
tach obsługowych lub zabezpieczeniach

Przyłącze elektryczne

Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem:
– wartości napięcia oraz częstotliwości urządze‐

nia (patrz tabliczka znamionowa) muszą być
zgodne z wartościami napięcia oraz częstotli‐
wości sieci zasilania

– stan techniczny przewodu zasilania siecio‐
wego, gniazda sieciowego oraz przedłużacza
musi być zadowalający niesprawne (uszko‐
dzone) przewody, złącza, wtyki lub przewody
nieodpowiadające przepisom nie mogą być
użytkowane

– stosować podłączenie elektryczne tylko do
prawidłowo zainstalowanego gniazda wtyko‐
wego

polski 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i techniki pracy
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– izolacja przyłącza i przedłużaczy, wtyczka i
złącze muszą się znajdować w nienagannym
stanie technicznym

– nie należy nigdy chwytać wilgotnymi rękami
wtyczki przewodu zasilania sieciowego, prze‐
wodu zasilania oraz jego przedłużenia, a także
połączeń elektrycznych

prawidłowo ułożyć przewód zasilający i przedłu‐
żacz:
– należy przestrzegać minimalnych przekrojów

poszczególnych przewodów – patrz rozdział
„Podłączenie urządzenia do zasilania siecio‐
wego”

– przewody zasilania urządzenia napięciem
należy wyłożyć w taki sposób, żeby nie zostały
uszkodzone, a także nie stanowiły dla nikogo
zagrożenia – niebezpieczeństwo potknięcia!

– stosowanie niewłaściwych przedłużaczy może
być niebezpieczne. Stosować wyłącznie
przedłużacze dopuszczone do użytku na zew‐
nątrz, odpowiednio oznakowane i mające
wystarczający przekrój

– wtyk oraz złącze przedłużenia przewodu
muszą być wodoszczelne i nie mogą być wyło‐
żone w wodzie

– nie przeciągać przewodu po krawędziach, a
także po spiczastych czy ostrych przedmio‐
tach

– nie zgniatać przewodu w drzwiach czy oknach
– przy splątaniu przewodu – wyjąć wtyczkę z

gniazda sieciowego i uporządkować przewód
– aby uniknąć pożaru wskutek przegrzania,

zawsze rozwijać cały przewód zasilający
z bębna nawojowego

2.7 Trzymanie i prowadzenie urzą‐
dzenia
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Dmuchawa jest urządzeniem do obsługi jedną
ręką. Urządzenie może być przenoszone przez
osobę obsługującą trzymane prawą lub lewą
ręką za rękojeść manipulacyjną.

Urządzenie mechaniczne należy zawsze mocno
trzymać w rękach.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie można eksploatować wyłącznie z
zamontowaną w całości rurą dmuchawy – nie‐
bezpieczeństwo obrażeń!

Dysza okrągła nadaje się szczególnie do pracy
na nierównym terenie (np. łąki i trawniki).

Dysza płaska (należy do zakresu dostawy lub
dostępna jako wyposażenie specjalne) wytwarza
płaski strumień powietrza, który można wyko‐
rzystać w precyzyjny i kontrolowany sposób
szczególnie do oczyszczania równych powierz‐
chni pokrytych trocinami, liśćmi, skoszoną trawą
itp.

2.8 Używanie odkurzacza
Przestrzegać wskazówek dotyczących montażu
zawartych w odpowiednim rozdziale niniejszej
instrukcji obsługi.
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Odkurzacz rozdrabniający jest przeznaczony do
obsługi oburącz. Urządzenie jest przenoszone
przez osobę trzymającą prawą ręką za rękojeść
manipulacyjną i lewą za uchwyt na obudowie.

Pas nośny miecha należy przełożyć przez prawy
bark – jednakże nie na krzyż, żeby w razie nie‐
bezpieczeństwa szybko zrzucić z siebie urządze‐
nie razem z miechem.
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Urządzenie może być używane wyłącznie z
zamontowaną rurą ssącą oraz z zamontowanym
i zamkniętym workiem – niebezpieczeństwo
obrażeń!

Nie zasysać gorących lub płonących
materiałów (np. gorącego popiołu czy
żarzących się niedopałków papiero‐
sów) – niebezpieczeństwo obrażeń
wskutek poparzenia!
Nie zasysać łatwopalnych cieczy
(np. paliw) lub materiałów nasączo‐
nych takimi cieczami – niebezpie‐
czeństwo śmiertelnych obrażeń
wskutek poparzenia lub wybuchu!

WSKAZÓWKA

W przypadku zbierania dmuchawą materiałów o
działaniu ściernym (np. tłuczeń, kamienie itp.)
wirnik dmuchawy i jej obudowa ulegają bardzo
intensywnemu zużyciu eksploatacyjnemu. Zuży‐
cie to objawia się wyraźnym spadkiem mocy ssą‐
cej. W tej sytuacji należy zwrócić się do autory‐
zowanego dealera. Zalecamy korzystanie z ser‐
wisu autoryzowanego dealera STIHL.

Przy zasysaniu wilgotnych liści może dojść do
zatkania dmuchawy lub łącznika.

Aby usunąć niedrożności w urządzeniu:
– Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z

gniazda sieciowego
– Zdemontować łącznik i rurę ssącą – patrz

„Kompletowanie odkurzacza rozdrabniają‐
cego”

– Czyszczenie łącznika i obudowy dmuchawy

2.9 Podczas pracy
W razie stwierdzenia uszkodzenia
przewodu zasilania napięciem należy
natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda
sieciowego - zagrożenie dla życia
wskutek porażenia prądem!

Nie uszkodzić przewodu przyłącza sieciowego
poprzez najeżdżanie, zgniatanie, szarpanie itd.

Nie wyjmować wtyczki z gniazda zasilania siecio‐
wego poprzez ciągnięcie za przewód – należy
zawsze uchwycić za samą wtyczkę.

Wtyk sieciowy i przewód zasilania energią elek‐
tryczną należy chwytać wyłącznie suchymi
rękami.

W razie zagrażającego niebezpieczeństwa lub
awarii należy natychmiast przesunąć dźwignię
nastawczą/przycisk do pozycji lub STOP lub 0.

Urządzenie jest obsługiwane wyłącznie przez
jedną osobę – nie należy tolerować obecności
innych osób na stanowisku pracy.

Nie pozwolić na zbliżanie się dzieci, zwierząt i
osób postronnych.

W promieniu 5 m nie mogą przeby‐
wać inne osoby – niebezpieczeństwo
obrażeń wskutek uderzenia przez
odrzucone przedmioty!

Taką samą odległość należy zachować od
przedmiotów (np. pojazdów, szyb okiennych itd.)
– niebezpieczeństwo szkód materialnych!

Nie należy nigdy kierować strumienia powietrza z
dmuchawy w stronę innych osób! – urządzenie
mechaniczne może podrzucać z ziemi i miotać z
dużą prędkością różne przedmioty – niebezpie‐
czeństwo odniesienia obrażeń!

Podczas pracy dmuchawą lub odkurzaczem roz‐
drabniającym (na otwartym terenie lub w ogro‐
dzie) należy zwracać uwagę na małe zwierzęta i
nie stwarzać dla nich zagrożenia.

Nigdy nie pozostawiać pracującego urządzenia
bez nadzoru.

Pracować, poruszając się wolnym krokiem do
przodu — stale obserwować wylot powietrza z
rury wydmuchowej — nie pracować, poruszając
się do tyłu lub biegając — niebezpieczeństwo
potknięcia!

Przewód zasilający należy zawsze prowadzić z
tyłu za urządzeniem — nigdy nie poruszać się
ruchem wstecznym i nie biegać — niebezpie‐
czeństwo potknięcia!

Unikać nietypowych pozycji ciała i zawsze utrzy‐
mywać równowagę. Przyjąć prawidłową i sta‐
bilną postawę ciała.

Ostrożnie przy robotach prowadzonych na zbo‐
czach oraz nierównym terenie – niebezpieczeń‐
stwo poślizgnięcia!

Zwracać uwagę na przeszkody: śmieci, pieńki
drzew, korzenie, wyboje – niebezpieczeństwo
potknięcia!
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Nie pracować stojąc na drabinie lub na niestabil‐
nym podłożu.

W przypadku pracy z ochronnikami słuchu
należy zachować szczególną ostrożność i
uwagę, ponieważ można wtedy nie usłyszeć
dźwięków ostrzegawczych (okrzyki ostrzega‐
wcze, sygnały alarmowe itp.).

Pracować spokojnie i rozważnie – tylko w warun‐
kach dobrego oświetlenia i dobrej widoczności.
Nie powodować zagrożenia dla innych osób.

W odpowiednim czasie robić przerwy w pracy,
aby zapobiec zmęczeniu i utracie sił – niebezpie‐
czeństwo wypadku!

Podczas stosowania dmuchawy oraz zasysania
rozdrabniającego większych ilości materiałów
zawierających kurz może dojść do kumulacji
ładunków elektrostatycznych, które w niekorzyst‐
nych warunkach panujących w otoczeniu (np. w
warunkach intensywnego przesuszenia) mogą
ulec eksplozyjnemu rozładowaniu.

W razie zapylenia należy nosić zawsze maskę
ochronną.

Podczas zasysania nieodpowiednich materiałów
może dojść do zablokowania koła łopatkowego
dmuchawy. Natychmiast wyłączyć urządzenie,
wyjąć wtyczkę przewodu zasilania z gniazda sie‐
ciowego. Dopiero wtedy usunąć blokujący
zassany materiał.

Nie wkładać żadnych przedmiotów przez kratkę
ochronną lub dyszę do wnętrza obudowy dmu‐
chawy. Powyższe przedmioty mogą zostać z
bardzo dużą szybkością wyrzucone przez dmu‐
chawę – niebezpieczeństwo obrażeń!

Przy wyraźnych zmianach działania urządzenia
(np. zwiększone wibracje) należy natychmiast
przerwać pracę oraz ustalić i usunąć przyczynę
zmian.

Jeżeli urządzenie zostało poddane ponadnorma‐
tywnym obciążeniom mechanicznym (np. wsku‐
tek stosowania nadmiernej siły, uderzenia lub
upadku), to przed ponownym uruchomieniem
należy dokładnie sprawdzić stan bezpieczeństwa
eksploatacyjnego urządzenia – patrz także roz‐
dział „Przed rozpoczęciem pracy”. Szczególną
uwagę należy zwrócić na poprawne działanie
urządzeń zabezpieczających. W żadnym przy‐
padku nie używać urządzenia, którego stan bez‐
pieczeństwa eksploatacyjnego budzi zastrzeże‐
nia. W razie wątpliwości zwrócić się do autoryzo‐
wanego dealera.

Jeżeli urządzenie nadal pracuje (nie wyłącza
się), mimo że dźwignia przełącznika nie jest
wciśnięta – wyjąć wtyczkę z gniazda i zwrócić do
autoryzowanego dealera STIHL. Urządzenie jest
uszkodzone.

Przed pozostawieniem urządzenia: wyłączyć
urządzenie — wyjąć wtyczkę z gniazda siecio‐
wego.

2.10 Po zakończeniu pracy
Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Nie wyjmować wtyczki z gniazda zasilania siecio‐
wego poprzez ciągnięcie za przewód – należy
zawsze uchwycić za samą wtyczkę.

Oczyścić urządzenie mechaniczne z kurzu i
innych zanieczyszczeń. Do czyszczenia urzą‐
dzenia nie wolno stosować rozpuszczalników do
tłuszczów.

2.11 Drgania
Dłuższe użytkowanie urządzenia może doprowa‐
dzić do spowodowanych przez drgania zaburzeń
w funkcjonowaniu układu krążenia w obszarze
rąk operatora ("niedokrwienie palców rąk").

Niemożliwe jest ogólne określenie okresu użyt‐
kowania maszyny, ponieważ zależy to od wielu
różnorodnych czynników.

Czas użytkowania maszyny można wydłużyć
przez:
– stosowanie osłony dłoni (ciepłe rękawice);
– stosowanie przerw.

Czas użytkowania maszyny ulega skróceniu
przy:
– szczególnych, indywidualnych skłonnościach

do niedokrwienia (objawy: często występujące
zimne palce, cierpnięcie);

– niskich temperaturach zewnętrznych,
– intensywności chwytu (mocny chwyt rękojeści

maszyny zaburza ukrwienie).

Przy regularnym użytkowaniu urządzenia oraz
przy powtarzającym się występowaniu określo‐
nych symptomów (np. cierpnięcia palców) zaleca
się poddanie badaniom lekarskim.
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2.12 Obsługa techniczna i naprawy

OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem wszystkich robót
przy urządzeniu: wyjąć wtyczkę z
gniazda sieciowego.

– Należy stosować wyłącznie kwalifikowane
części zamienne. W przeciwnym razie może to
prowadzić do zagrożenia wystąpieniem
wypadków przy pracy lub do uszkodzenia
urządzenia. W razie wątpliwości prosimy zwra‐
cać się z pytaniami do autoryzowanego dea‐
lera.

– W celu uniknięcia zagrożeń, prace prowa‐
dzone przy urządzeniu (np. wymiana uszko‐
dzonego przewodu przyłączeniowego) mogą
być wykonywane wyłącznie przez autoryzowa‐
nych dealerów lub elektrotechników.

Podzespoły wykonane z tworzyw sztucznych
należy czyścić stosując do tego ścierkę. Stoso‐
wanie ostrych środków czyszczących może
doprowadzić do uszkodzenia tworzywa.

Jeżeli zachodzi potrzeba, oczyścić szczeliny cyr‐
kulacji powietrza chłodzącego w obudowie sil‐
nika.

Należy regularnie wykonywać czynności obsługi
technicznej. Wykonywać należy tylko te czyn‐
ności obsługi okresowej i naprawy, które zostały
opisane w instrukcji użytkowania. Wykonanie
wszystkich innych robót należy zlecić autoryzo‐
wanemu dealerowi.

Firma STIHL zaleca stosowanie wyłącznie orygi‐
nalnych części zamiennych. Ich właściwości zos‐
tały w optymalny sposób dostosowane do pro‐
duktu oraz do wymagań stawianych przez użyt‐
kownika.

Firma STIHL radzi wykonywanie czynności kon‐
serwacyjnych i napraw wyłącznie przez autory‐
zowanego dealera STIHL. Autoryzowanym dea‐
lerom STIHL umożliwia się regularny udział w
szkoleniach oraz udostępnia informacje tech‐
niczne.

3 Kompletowanie dmuchawy
► wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego

3.1 Montowanie rury dmuchawy
BGE 71, BGE 81:

Dmuchawa może zostać włączona tylko wtedy,
gdy rura dmuchawy została zamontowana w pra‐
widłowy sposób. Nakrętka kołpakowa naciska na

dźwignię wyłącznika bezpieczeństwa, który
zamyka obwód prądu umożliwiający uruchomie‐
nie silnika.
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► Doprowadzić wyżlobienia do pokrycia.
Strzałka (2) musi się znajdować na górnej
stronie rury dmuchawy (1)

► Wsunąć rurę dmuchawy (1) aż do oporu do
króćca (3) obudowy dmuchawy

► przełożyć nakrętkę kołpakową (4) przez kró‐
ciec (3) obudowy dmuchawy i nakręcić ją w
kierunku wskazanym przez strzałkę, aż
nakładka (5) zostanie zaryglowana w otwo‐
rze (6) nakrętki kołpakowej.

BGE 71, BGE 81:
► Przełącznik bezpieczeństwa zostaje włączony

3.2 Montowanie dyszy
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► Dyszę (5) w pozycji (a) (długiej) lub pozycji (b)
(krótkiej) wsunąć aż do czopu (6) na rurę dmu‐
chawy (1) i zaryglować w kierunku wskazanym
przez strzałkę
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3.3 Demontowanie rury dmuchawy
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► wyłączyć silnik
► Przy pomocy odpowiedniego narzędzia prze‐

cisnąć nakładkę przez otwór w nakrętce
► Obrócić nakrętkę kołpakową (4) aż do oporu w

kierunku wskazanym przez strzałkę
► Zdjąć rurę dmuchawy (1)

4 Kompletowanie rozdrabnia‐
cza zasysającego

Rozdrabniacz zasysający może zostać włączony
tylko wtedy, gdy rura ssąca i krzywka zostały
zamontowane w prawidłowy sposób. Nakrętka
kołpakowa naciska na dźwignię wyłącznika bez‐
pieczeństwa, który zamyka obwód prądu umożli‐
wiając uruchomienie silnika.
► wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego

4.1 Zakładanie łącznika

OSTRZEŻENIE

Zamek błyskawiczny w worku musi być
zamknięty
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► Wprowadzić łącznik (1) do worka (2) aż do
oznaczenia (strzałka)

► Ścisnąć taśmę (3) na worku i wcisnąć
klamrę (4)
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► Doprowadzić wyżłobienia do pokrycia.
► Wsunąć krzywkę (5) aż do oporu do króćca (6)

obudowy dmuchawy
► Nakrętkę kołpakową (7) wsunąć na króciec (6)

obudowy dmuchawy i obrócić aż do oporu w
kierunku wskazanym przez strzałkę. Przełącz‐
nik bezpieczeństwa zostaje włączony

4.2 Kompletowanie rury ssącej

29
5B

A0
80

 K
N

► Ustawić rurę ssącą i jej przedłużenia w pozycji
wskazanej przez strzałki, wsunąć jedną do
drugiej i zaryglować

4.3 Montowanie rury ssącej
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► wyłączyć silnik
► Przy pomocy odpowiedniego narzędzia prze‐

cisnąć zabezpieczenie (1) przez otwór
► Wcisnąć nakładkę (strzałka) w obudowę dmu‐

chawy i przytrzymać
► Obrócić kratkę ochronną (2) aż do oporu w

kierunku wskazanym przez strzałkę i zdjąć
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► Strzałki (3) ustawić w jednej linii
► wsunąć rurę ssącą aż do oporu do króćca

obudowy dmuchawy
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► Wsunąć uchwyt obwiedniowy (4) na otwór
zasysania obudowy dmuchawy

► Doprowadzić do pokrycia strzałek (3) oraz (5)
► Obracać uchwyt obwiedniowy (4) w kierunku

wskazanym przez strzałkę, aż nastąpi zaryglo‐
wanie dźwigni (6) w obudowie dmuchawy
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Zabezpieczenie (strzałka) po prawidłowym mon‐
tażu nie jest wciśnięte.

4.4 Demontaż łącznika
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► Wyłączyć silnik.
► Sicherung mit einem geeigneten Werkzeug

durch die Öffnung eindrücken
► Obrócić nakrętkę kołpakową (1) aż do oporu w

kierunku wskazanym przez strzałkę
► Zdjąć krzywkę (2)

4.5 Demontowanie rury ssącej
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► Wyłączyć silnik.
► Przy pomocy odpowiedniego narzędzia prze‐

cisnąć zabezpieczenie przez otwór
► Wcisnąć dźwignię blokowania (1) i przekręcić

uchwyt obwiedniowy (2) w kierunku wskaza‐
nym przez strzałkę aż do oporu

► Zdjąć uchwyt obwiedniowy razem z rurą ssącą
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► Założyć kratkę ochronną (3) na otworze zasy‐
sania obudowy dmuchawy

► Doprowadzić strzałki (4) do pokrycia
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► Obracać kratkę ochronną (3) w kierunku wska‐
zanym przez strzałkę, aż nakładka (5) zosta‐
nie zaryglowana w obudowie dmuchawy
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Zabezpieczenie (strzałka) po prawidłowym mon‐
tażu nie jest wciśnięte.

5 Podłączenie urządzenia do
sieci zasilania prądem
elektrycznym

Wartości napięcia oraz częstotliwości urządzenia
(patrz tabliczka znamionowa) są zgodne z war‐
tościami napięcia oraz częstotliwości sieci zasila‐
nia

Wartość minimalna zabezpieczenia przyłącza
sieciowego musi odpowiadać wartości podanej w
rozdziale "Dane techniczne" – patrz rozdział
"Dane techniczne".

Urządzenie musi zostać podłączone do źródła
zasilania napięciem poprzez wyłącznik ochronny
różnicowo-prądowy tak, żeby nastąpiło odcięcie
prądu w sytuacji, w której wartość prądu odpro‐
wadzanego do ziemi przekroczy 30 mA.

Przyłącze sieciowe musi spełniać wymagania
IEC 60364 a także lokalnych przepisów obowią‐
zujących w miejscu użytkowania urządzenia.

5.1 Przedłużacz
Przedłużacz musi być zbliżony konstrukcyjnie do
właściwości przewodu zasilającego w urządze‐
niu. Przestrzegać oznaczenia konstrukcji (ozna‐
czenie typu) podanego na przewodzie zasilają‐
cym.

Kable w przewodzie muszą posiadać minimalny
przekrój poprzeczny, który jest zależny od napię‐
cia sieciowego oraz długości przewodu zasilania.
Długość przewodu sie‐
ciowego

Minimalny przekrój
poprzeczny

220 V – 240 V:
do 20 m 1,5 mm2

20 m do 50 m 2,5 mm2

100 V – 127 V:  

do 10 m AWG 14 / 2,0 mm2

10 m do 30 m AWG 12 / 3,5 mm2

5.2 Zabezpieczenie przed wyrwa‐
niem

Zabezpieczenie przed wyrwaniem chroni prze‐
wód zasilania napięciem przed uszkodzeniem.
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► Wsunąć wtyczkę (1) do złącza (2) przedłuże‐
nia przewodu
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► z przedłużenia przewodu utworzyć pętlę
► przeprowadzić pętlę (3) przez otwór (4)
► założyć pętlę na hak (5) i mocno zacisnąć

5.3 Podłączenie do sieci
Przed podłączeniem do sieci zasilania napięciem
należy sprawdzić, czy urządzenie zostało wyłą‐
czone — patrz rozdział "Wyłączanie urządzenia"
► włożyć wtyczkę przedłużenia przewodu zasila‐

nia do przepisowo zamontowanego gniazda
sieciowego

6 Włączanie urządzenia
► wybrać bezpieczne i stabilne stanowisko pracy
► przytrzymać urządzenie w pozycji roboczej

5 Podłączenie urządzenia do sieci zasilania prądem elektrycznym polski
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BGE 61, BGE 71, SHE 71
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► Dźwignię przełącznika (1) ustawić w pozycji I
lub II (pozycja II występuje zależnie od wypo‐
sażenia)

Przy urządzeniach z pozycją przełącznika I:

I = pełne obciążenie

Przy urządzeniach z pozycją przełącznika I oraz
II:

I = połowiczne obciążenie
II = pełne obciążenie

BGE 81, SHE 81
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► Nacisnąć na dźwignię głównego przełącz‐
nika (2) na rękojeści manipulacyjnej

Moc dmuchawy oraz moc zasysania można bez‐
stopniowo regulować.

Wskutek wciśnięcia przycisku blokady (3) poło‐
żenie dźwigni przełącznika (2) można ustalić w
pozycji najwyższej efektywności trybu dmuchawy
i trybu zasysania.

7 Wyłączanie urządzenia
Przy dłuższych przerwach w pracy - wyjąć
wtyczkę z gniazda sieciowego.

Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas
użytkowane, to należy je tak odstawić, żeby nie
stanowiło dla nikogo zagrożenia.

Zabezpieczyć urządzenie przed użyciem przez
osoby nieupoważnione.

BGE 61, BGE 71, SHE 71
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► Ustawić przełącznik (1) w pozycji 0

BGE 81, SHE 81
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► Zwolnić dźwignię głównego przełącznika (2)
na rękojeści manipulacyjnej.

Przy zaryglowanym przycisku blokady (3) krótko
nacisnąć na dźwignię głównego przełącznika i
następnie ją zwolnić.

8 Przechowywanie urządze‐
nia

► Dokładnie oczyścić urządzenie
► Przechowywać urządzenie w suchym i bez‐

piecznym miejscu. Chronić przed użyciem
przez osoby nieupoważnione (np. przez
dzieci).

polski 7 Wyłączanie urządzenia

166 0458-290-9821-D



9 Wskazówki dotyczące przeglądów technicznych i konserwacji
Zamieszczone poniżej wskazówki dotyczą pracy
urządzenia w normalnych warunkach eksploatacyj‐
nych. Przy utrudnionych warunkach eksploatacyj‐
nych (intensywny kurz, itp.) oraz przy wydłużonym
dniu pracy, podane poniżej odstępy czasowe
muszą ulec odpowiedniemu skróceniu.
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kompletne urządzenie kontrola wzrokowa
(stan ogólny)

x        

czyszczenie  x       
Rękojeść manipulacyjna Badanie sprawności

funkcjonalnej
x        

Otwory zasysania powie‐
trza chłodzącego

czyszczenie        x

Naklejki ostrzegawcze o
zagrożeniach

wymienić       x  

10 Ograniczanie zużycia eks‐
ploatacyjnego i unikanie
uszkodzeń

Stosowanie się do wskazówek niniejszej Instruk‐
cji użytkowania pozwoli uniknąć ponadnormatyw‐
nego zużycia eksploatacyjnego urządzenia oraz
uszkodzeń urządzenia.

Użytkowanie, obsługi techniczne oraz przecho‐
wywanie musi się odbywać z taką starannością,
jak to opisano w niniejszej Instrukcji obsługi.

Za wszystkie szkody jakie wystąpią wskutek nie‐
przestrzegania wskazówek dotyczących bezpie‐
czeństwa, obsługi technicznej i konserwacji
odpowiada użytkownik urządzenia. Obowiązuje
to szczególnie wtedy, gdy:
– dokonano zmian konstrukcyjnych produktu

bez zezwolenia firmy STIHL
– zastosowano narzędzia lub elementy wyposa‐

żenia, które do niniejszego urządzenia nie
zostały dozwolone, nie nadawały się lub nie
przedstawiały odpowiedniej jakości

– użytkowano urządzenie w sposób sprzeczny z
jego przeznaczeniem

– urządzeniem posługiwano się podczas imprez
sportowych czy zawodów

– wystąpiły szkody będące konsekwencją użyt‐
kowania urządzenia z podzespołami niespraw‐
nymi technicznie

10.1 Czynności obsługi technicznej
Należy regularnie wykonywać wszystkie czyn‐
ności, które zostały opisane w rozdziale „Wska‐
zówki dotyczące obsługi technicznej i konserwa‐
cji“. Jeżeli czynności obsługi technicznej nie
mogą zostać wykonane przez użytkownika, to
należy zlecić ich wykonanie wyspecjalizowa‐
nemu dystrybutorowi.

Firma STIHL zaleca wykonywanie obsług okres‐
owych i napraw wyłącznie przez autoryzowanych
dystrybutorów tej firmy. Autoryzowanym dystry‐
butorom firmy STIHL umożliwia się regularny
udział w szkoleniach oraz udostępnia Informacje
techniczne.

Jeżeli wykonanie czynności obsługi technicznej
zostanie zaniedbane lub zostaną one wykonane
niefachowo, to mogą powstać szkody, za które
odpowiedzialność będzie ponosić sam użytkow‐
nik. Należą do tego między innymi:
– uszkodzenia silnika elektrycznego wynikłe z

niewykonania obsługi technicznej we właści‐
wym czasie lub niewłaściwym zakresie (np.
niewystarczające oczyszczenie prowadników
cyrkulacji powietrza chłodzącego)

9 Wskazówki dotyczące przeglądów technicznych i konserwacji polski
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– szkody powstałe wskutek nieprawidłowego
podłączenie urządzenia do sieci zasilania prą‐
dem elektrycznym (napięcie, niewystarczające
przekroje przewodów zasilających)

– korozja oraz szkody powstałe wskutek niepra‐
widłowego magazynowania

– uszkodzenia urządzenia powstałe wskutek
stosowania części zamiennych niskiej jakości

10.2 Podzespoły ulegające zużyciu
eksploatacyjnemu

Niektóre podzespoły urządzenia mechanicznego
– także przy prawidłowym użytkowaniu – ulegają
naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu i muszą,
w zależności od rodzaju oraz okresu użytkowa‐
nia, zostać w odpowiednim czasie wymienione.
Należą do nich między innymi:
– Koło łopatkowe dmuchawy
– Miech filtrujący

11 Zasadnicze podzespoły
urządzenia
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1 Dysza płaska
2 Rura wydmuchowa
3 Nakrętka
4 Otwory zasysania powietrza chłodzącego
5 Dźwignia przełącznika (tylko BGE 81,

SHE 81)

6 Przełącznik (tylko BGE 61, BGE 71, SHE 71)
7 Przycisk blokady (tylko BGE 81, SHE 81)
8 Uchwyt manipulacyjny
9 Hak odciążenia przewodu zasilania
10 Wtyczka
11 Kratka ochronna
12 Nakrętka kołpakowa z uchwytem*
13 Rura ssąca*
14 Łącznik*
15 Worek*
# Numer maszyny

12 Dane techniczne
12.1 Silnik BGE 61
Wersja 120 V
Dane dotyczące przyłącza sie‐
ciowego

120 V, 60 Hz,
9,2 A

Bezpiecznik 15 A
Moc 1100 W
Klasa ochrony II E

Wersja 240 V
Dane dotyczące przyłącza sie‐
ciowego

240 V, 50 Hz,
4,8 A

Bezpiecznik 10 A
Moc 1100 W
Klasa ochrony II E

12.2 Motor BGE 71 / SHE 71
Wersja 120 V
Dane dotyczące przyłącza sie‐
ciowego

120 V, 60 Hz,
9,2 A

Bezpiecznik 15 A
Moc 1100 W
Klasa ochrony II E

Wersja 230 V
Dane dotyczące przyłącza sie‐
ciowego

230 V, 50 Hz,
4,8 A

Bezpiecznik 10 A
Moc 1100 W
Klasa ochrony II E

Wersja 230 V – 240 V
Dane dotyczące przyłącza sie‐
ciowego

230 V – 240 V,
50 Hz, 4,8 A

Bezpiecznik 10 A
Moc 1100 W
Klasa ochrony II E

12.3 Motor BGE 81 / SHE 81
Wersja 230 V

* Wyposażenie do SHE, wyposażenie specjalne do BGE

polski 11 Zasadnicze podzespoły urządzenia
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Dane dotyczące przyłącza sie‐
ciowego

230 V, 50 Hz,
6,1 A

Bezpiecznik 10 A
Moc 1400 W
Klasa ochrony II E

Wersja 230 V – 240 V
Dane dotyczące przyłącza sie‐
ciowego

230 V – 240 V,
50 Hz, 6,1 A

Bezpiecznik 10 A
Moc 1400 W
Klasa ochrony II E

12.4 Maksymalny przepływ powie‐
trza

 Praca w trybie
dmuchawy

Praca w
trybie
zasysania

BGE 61 670 m3/h - - -
BGE 71 670 m3/h 580 m3/h
BGE 81 750 m3/h 650 m3/h
SHE 71 670 m3/h 580 m3/h
SHE 81 750 m3/h 650 m3/h

12.5 Prędkość przepływu powietrza
z dyszą

 Praca w trybie dmu‐
chawy

BGE 61 66 m/s
BGE 71 66 m/s
BGE 81 76 m/s
SHE 71 58 m/s
SHE 81 67 m/s

12.6 Wymiary
Szerokość 210 mm
Wysokość 334 mm
Głębokość 330 mm

12.7 Masa
BGE 61 3,0 kg
BGE 71 3,0 kg
BGE 81 3,3 kg
SHE 71 4,1 kg
SHE 81 4,4 kg

12.8 Wartości hałasu i drgań
Przy ustalaniu wartości hałasu i drgań przyjęto
fazę pracy urządzenia z najwyższą nominalną
prędkością obrotową.

Dalsze informacje dot. spełnienia wymagań
Wytycznych dla pracodawców
Wibracje 2002/44/WE — patrz www.stihl.com/vib

12.8.1 Stały poziom ciągłego ciśnienia akus‐
tycznego Lp zgodnie z
EN 50636‑2‑100

 Praca w trybie
dmuchawy

Praca w
trybie
odkurza‐
cza

BGE 71 85 dB(A) 85 dB(A)
BGE 81 89 dB(A) 88 dB(A)
SHE 71 85 dB(A) 85 dB(A)
SHE 81 89 dB(A) 88 dB(A)

12.8.2 Poziom ciśnienia akustycznego Lw
zgodnie z EN 50636‑2‑100

 Praca w trybie
dmuchawy

Praca w
trybie
odkurza‐
cza

BGE 71 100 dB(A) 101 dB(A)
BGE 81 103 dB(A) 103 dB(A)
SHE 71 100 dB(A) 101 dB(A)
SHE 81 103 dB(A) 103 dB(A)

12.8.3 Poziom wibracji ahv zgodnie z
EN 50636‑2‑100

Praca w trybie dmuchawy
 Uchwyt prawy
BGE 71 1 m/s2

BGE 81 4,1 m/s2

SHE 71 1 m/s2

SHE 81 4,1 m/s2

Praca w trybie odkurzacza
 Uchwyt prawy Uchwyt

lewy
BGE 71 0,8 m/s2 1,2 m/s2

BGE 81 2,6 m/s2 5,6 m/s2

SHE 71 0,8 m/s2 1,2 m/s2

SHE 81 2,6 m/s2 5,6 m/s2

Współczynnik K‑poziomu ciśnienia akustycznego
i mocy akustycznej wyznaczony wg dyrek‐
tywy 2006/42/WE wynosi 2,5 dB(A), zaś współ‐
czynnik K‑poziomu drgań wyznaczony wg dyrek‐
tywy 2006/42/WE wynosi 2,0 m/s².

12.9 REACH
Skrót REACH oznacza Zarządzenie UE w przed‐
miocie rejestracji, oceny i zezwoleń eksploatacyj‐
nych dla chemikaliów.

Informacje dotyczące spełnienia wymagań
Zarządzenia REACH (UE) Nr. 1907/2006 patrz
www.stihl.com/reach

12 Dane techniczne polski

0458-290-9821-D 169



13 Wskazówki dotyczące
napraw

Użytkownicy urządzenia mogą wykonywać tylko
te przeglądy techniczne i konserwacje, które zos‐
tały opisane w niniejszej Instrukcji użytkowania.
Wykonanie wszystkich innych robót należy zlecić
wyspecjalizowanemu dystrybutorowi.

Firma STIHL radzi zlecanie wykonywania czyn‐
ności obsług okresowych i napraw wyłącznie
autoryzowanym dystrybutorom tej firmy. Autory‐
zowanym dystrybutorom firmy STIHL umożliwia
się regularny udział w szkoleniach oraz udostęp‐
nia Informacje techniczne.

Należy posługiwać się wyłącznie częściami
zamiennymi dozwolonymi do stosowania przez
firmę STIHL do napraw niniejszego urządzenia
lub równorzędnych technicznie. Należy stosować
wyłącznie kwalifikowane części zamienne. W
przeciwnym razie może to prowadzić do zagro‐
żenia wystąpieniem wypadków przy pracy lub do
uszkodzeniem urządzenia.

Firma STIHL zaleca stosowanie oryginalnych
części zamiennych tej firmy.

Oryginalne części zamienne firmy STIHL można
rozpoznać po numerze katalogowym części
zamiennej, po napisie { a także po
znaku części zamiennych STIHL K (na mniej‐
szych częściach zamiennych znak ten może
występować samodzielnie).

14 Utylizacja
W zakresie gospodarki odpadami należy stoso‐
wać się do krajowych przepisów regulujących
gospodarkę odpadami.
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Produkty STIHL nie należą do odpadków z gos‐
podarstwa domowego. Produkt STIHL, akumula‐
tor, wyposażenie dodatkowe i opakowanie
należy utylizować w sposób przyjazny dla środo‐
wiska naturalnego.

Aktualne informacje dotyczące gospodarki odpa‐
dami można uzyskać u autoryzowanego dealera
firmy STIHL.

15 Deklaracja zgodności UE
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Niemcy

oświadcza na własną odpowiedzialność, że
Urządzenie: Elektryczna dmuchawa,

elektryczny zasysacz roz‐
drabniający

Marka: STIHL
Typ: BGE 61

BGE 71
BGE 81
SHE 71
SHE 81

Identyfikacja serii: 4811
spełnia obowiązujące postanowienia dyrek‐
tyw 2011/65/UE, 2006/42/WE, 2000/14/WE oraz
2014/30/UE i zostało opracowane oraz wyko‐
nane zgodnie z wydaniami następujących norm
obowiązującymi w dniu produkcji:

EN 50636‑2‑100, EN 55014‑1, EN 55014‑2,
EN 60335‑1, EN 61000‑3‑2, EN 61000‑3‑3

Do ustalenia zmierzonego i gwarantowanego
poziomu mocy akustycznej zastosowano postę‐
powanie przewidziane przez
dyrektywę 2000/14/WE, załącznik V.

Zmierzony poziom mocy akustycznej
BGE 71: 98 dB(A)
BGE 81: 101 dB(A)
SHE 71: 98 dB(A)
SHE 81: 100 dB(A)

Gwarantowany poziom mocy akustycznej
BGE 71: 100 dB(A)
BGE 81: 103 dB(A)
SHE 71: 100 dB(A)
SHE 81: 102 dB(A)

Przechowywanie dokumentacji technicznej:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Rok produkcji, kraj produkcji oraz numer seryjny
są podane na urządzeniu.

Waiblingen, 03.02.2020

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

z up.
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