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1.0 Περιγραφή της μηχανής 
(Εικ. 1 και 1a)

1. Σωλήνας αναρρόφησης μπροστά
2. Σωλήνας αναρρόφησης πίσω
3. Χειρολαβή
4. Ζώνη μεταφοράς
5. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
6. Καλώδιο 
7. Σακούλλα συλλογής
8. Διακόπτης μεταγωγής αναρρόφηση/φύσηση
9. Τροχοί
10. Ρυθμιστής αριθμού στροφών (μόνο στο REL

2500 E)

2.0 Σωστή χρήση σύμφωνα με τον
προορισμό

� Η μηχανή αναρρόφησης / φύσησης φύλλων
προορίζεται μόνο για φύλλα και απορρίμματα
κήπου όπως χόρτα, μικρά κλαδιά.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση.

� Έχει κατασκευαστεί μόνο για την ιδιωτική
χρήση σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο
προορίζεται. Σαν συσκευές για για ιδιωτική
χρήση στο σπίτι και στον κήπο θεωρούνται οι
συσκευές που χρησιμοποιούνται στο σπίτι και
στον κήπο, αλλά όχι σε δημόσιες
εγκαταστάσεις, δημόσια πάρκα, σε δημόσιους
αθλητικούς χώρους και στη γεωργία ή
δασοκομία. 

Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας
δεν έχουν κατασκευαστεί  για επαγγελματική,
βιομηχανική, ή βιοτεχνική χρήση. Δεν
αναλαμβάνουμε καμία εγγύηση σε περίπτωση κατά
την οποία οι συσκευές χρησιμοποιηθούν σε σε
βιοτεχνικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις ή για
παρόμοιες εργασίες. 

3.0 Σημαντικές υποδείξεις

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Οδηγία
χρήσης και να ακολουθήσετε τις υποδείξεις της. Με
τη βοήθεια της Οδηγάις χρήσης να εξοικειωθείτε με
τη συσκευή, με τη σωστή της χρήση και με τις
υποδείξεις ασφαλείας. 

Να φυλάγετε πάντα καλά την Οδηγία χρήσης!

Παρακαλούμε να προσέξετε τις ώρες κατά τις
οποίες επιτρέπεται η χρήση της συσκευής και τις

τοπικές προδιαγραφές για τη χρήση συσκευών. 

Υποδείξεις ασφαλείας

Οδηγίες
� Διαβάστε προσεκτικά αυτή την Οδηγία χρήσης.

Εξοικειωθείτε με τα συστήματα ελέγχου και
ρύθμισης και με τη σωστή χρήση της
συσκευής.  

� Η συσκευή να μη χρησιμοποιείται από άτομα
(ούτε από παιδιά), με περιορισμένες φυσικές,
αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με
ανεπαρκή πείρα και γνώσεις, χωρίς την
επίβλεψη από ενήλικα πρόσωπα ή εφόσον δεν
υποδείχθηκε από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους ο τρόπος χρήσης της
συσκευής. Τα παιδιά να επιβλέπονται, ώστε να
εξασφαλιστεί πως εν παίζουν με τη συσκευή.

� Ποτέ μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιήσουν
τη συσκευή.

� Ποτέ μην αφήνετε άλλα άτομα, τα οποία δεν
γνωρίζουν τις Οδηγίες χρήσης, να
χρησιμοποιούν τη συσκευή. Μπορεί να
υπάρχουν τοπικές προδιαγραφές για το
κατώτερο όριο ηλικίας για τους χρήστες της
συσκευής. 

� Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν
βρίσκονται κοντά σας άλλα άτομα, ιδιαίτερα
παιδιά, ή κατοικίδια ζώα.

� Ο χρήστης ευθύνεται για ατυχήματα ή
κινδύνους τρίτων προσώπων ή περιουσιακών
στοιχείων τους. 

Προετοιμασία
� Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή να φοράτε

πάντα γερά παπούτσια και μακριά πανταλόνια.
� Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα, διότι

μπορεί να πιστούν από το άνοιγμα
αναρρόφησης και να τραβηχτούν μέσα. Σε
εργασίες στον κήπο σας συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε λαστιχένια γάντια και
αντιολισθητικά παπούτσια.  Εάν έχετε μακριά
μαλλιά να φοράτε δίκτυ για τα μαλλιά.

� Όταν εργάζεστε να φοράτε προστατευτικά
γυαλιά.

� Σε εργασίες που δημιουργούν πολύ σκόνη να
χρησιμοποιείτε αναπνευστική προστασία.

� Πριν από κάθε χρήση να ελέγχετε τη συσκευή,
το καλώδιο και τη μπαλαντέζα. Να εργάζεστε
μόνο με συσκευές σε άψογη κατάσταση. Τα
ελαττωματικά τμήματα να αντικαθίστανται
αμέσως από ένα ηλεκτρολόγο.

� Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μία συσκευή με
ελαττωματικά συστήματα ασφαλείας ή
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προστασάις ή όταν λείπουν τα συστήματα
ασφαλείας όπως συστήματα προστασίας,
εκτροπής ή συλλογής χόρτων.

� Κατά την εργασία στο ύπαιθρο επιτρέπεται η
χρήση μπαλαντέζας που προορίζεται για χρήση
στο ύπαιθρο. Τα χρησιμοποιούμενα καλώδια
επιτρέπεται να έχουν μόνο ελάχιστη διατομή
1,5 mm2 . Oι προσαρμοζόμενες συνδέσεις
πρέπει να προστατεύονται από πιτσιλίσματα

Λειτουργία
� Να έχετε το καλώδιο πάντα πίσω από τη

συσκευή.
� Εάν το καλώδιο της συσκευής ή της

μπαλαντέζας είναι ελαττωμματικό, βγάλτε το
φις από τη πρίζα.
ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ, ΠΡΙΝ ΒΓΑΛΕΤΕ
ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ!

� Μη μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας την
από το καλώδιο.

� Να βγάζετε το φις από την πρίζα:
– όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν τη

μεταφέρετε ή την αφήνετε χωρίς επίβλεψη
– όταν ελέγχετε τη συσκευή, όταν την

καθαρίζετε ή απομακρύνετε αντικείμενα που
τη μπλοκάρουν

– όταν εκτελείτε εργασίες καθαρισμού ή
συντήρησης ή αλλάζετε εξαρτήματα

– μετά από επαφή με ξένα αντικείμενα ή σε
περίπτωση αφύσικων δονήσεων

� Να χρησιμοποιείτε εργαλεία μόνο με φως
ημέρας ή με επαρκή τεχνητό φωτισμό

� Να στέκεστε πάντα σταθερά και να κρατάτε
καλά την ισορροπία σας.

� Να αποφεύγετε, αν γίνεται, τη λειτουργία της
συσκευής σε υγρό γρασίδι.

� Ιδιαίτερα σε κατηφόρες να προσέχετε τη
σταθερή στάση σας.

� Πάντα να προχωράτε, ποτέ να μην τρέχετε.
� Οι σχισμές και τα ανοίγματα αερισμού να είναι

πάντα καθαρά.
� Ποτέ μη τείνετε  το άνοιγμα αναρρόφησης και

φυσήματος προς πρόσωπα ή ζώα.
� Να λειτουργείτε τη μηχανή σε λογικές ώρες

της ημέρας – όχι τα ξημερώματα ή αργά το
βράδυ, όταν μπορεί να ενοχλούνται άλλα
πρόσωπα. Να τηρείτε τις τοπικές
προδιαγραφές.

� Για την εκτέλεση των εργασιών σας να
χρησιμοποιείτε τη μηχανή με το χαμηλότερο
δυνατό αριθμό στροφών.

� Πριν την αρχή του φυσήματος να χωρίζετε με
τη τσουγγράνα τα ξένα αντικείμενα.

� Σε περίπτωση δημιουργίας πολλής σκόνης, να
βρέχετε λίγο την επιφάνεια, ή, εάν υπάρχει, να

χρησιμοποιείτε ανάλογο εξάρτημα άρδευσης
� Να χρησιμοποιείτε ολόκληρο το εργαλείο

φυσήματος, έτσι ώστε το ρεύμα του αέρα να
λειτουργεί κοντά στο έδαφος.

� Να προσέχετε τα παιδιά, τα κατοικίδια ζώα, τα
ανοικτά παράθυρα και να φυσάτε τα ξένα
αντικείμενα μόνο προς ασφαλές μέρος.

Συντήρηση και φύλαξη
� Να φροντίζετε να είναι καλά σφιγμένα όλα τα

παξιμάδια, όλες οι βίδες και τα μπουλόνια, έτσι
ώστε να είστε σίγουροι πως η συσκευή είναι σε
άριστη κατάσταση, έτοιμη για λειτουργία.

� Να ελέγχετε συχνά τα συστήματα συλλογής
χόρτων για φθορά και παραμορφώσεις.

� Να χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά κοπτικά
εργαλεία του ίδιου τύπου.

� Για λόγους ασφαλείας να αντικαθίστανται
πάντα τα φθαρμένα ή ελαττωματικά
εξαρτήματα.

� Τα μη χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά εργαλεία
να φυλάγονται σε στεγνό μέρος.

� Εάν το καλώδιο αυτής της συσκευή είναι
ελαττωματικό, να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή ή από το τμήματου
εξυπηρέτησης πελατών, για να αποφευχθούν
ενδεχόμενοι κίνδυνοι.

Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε κάθε πρίζα με
ελάχιστη ασφάλεια 10A (με εναλλασσόμενη τάση
230 V). Η πρίζα να ασφαλίζεται με διακόπτη
ρευματος διαφυγής (FI). Το ρεύμα απεμπλοκής να
είναι κατ΄ανώτατο όριο 30mA.

Εικονογράμματα ασφαλείας στη
συσκευή (Εικ. 8)

1. Διαβάστε την Οδηγία χρήσης πριν τη θέση σε
λειτουργία.

2. Μη χρησιμοποίτε τη συσκευή όταν βρέχει ή όταν
χιονίζει. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία.

3. Να κρατάτε τρίτους μακριά πό τη ζώνη κινδύνου
4. Να χρησιμοποιείτε προστασία ματιών και

ηχοπροστασία.
5. Σε εργασίες καθαρισμού ή περιποίησης να

απενεργοποιείτε τη συσκευή και να βγάζετε το
φις από τη πρίζα.

6. Περιστρεφόμενα εξαρτήματα! Να κρατάτε χέρια
και πόδια μακριά από τα ανοίγματα
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4.0 Tεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας εναλασσόμενου ρεύματος 230V ~ 50 Hz
Ισχύς REL 2100 2100Watt

REL 2500 E 2500Watt
Αριθμός στροφών κενής λειτουργίας n0

REL 2100 14000 min-1

REL 2500E 6000-14000 min-1

Κλάση προστασίας II / �

Ταχύτητα αέρα 250 km/h
Αναρροφητική ισχύς 720 m3/h
Όγκος σάκου ca. 45 l
Στάθμη ηχητικής ισχύος LWAd 101 dB (A)
Στάθμη ηχητικής πίεσης LpAd 88 dB (A)
Δονήσεις ahv 5,95 m/s2

Βάρος 4,0 kg

5.0 Mοντάζ

5.1 Mοντάζ σωλήνα αναρρόφησης (Εικ. 2-3)
Τραβήξτε πρώτα το σωλήνα αναρρόφησης (Εικ.
2/αριθμ. 1) στο συνολικό του μήκος όπως φαίνεται
στην Εικ. 2. Στερεώστε κατόπιν με τις
συμπαραδιδόμενες βίδες (Εικ. 3/αριθμ. A) και βάλτε
τα προστατευτικά πώματα (Εικ. 3/αριθμ. B) (Εικ. 3).

Υπόδειξη: Μετά από αυτή τη συναρμολόγηση
δεν επιτρέπεται πλέον η αποσυναρμολόγηση
του σωλήνα αναρρόφησης.

5.2 Mοντάζ σάκου συλλογής (Εικ. 4)
Κρεμάστε πρώτα τις δύο θηλιές στα ανάλογα
κρεμαστάρια στο περίβλημα του κινητήρα (Εικ.
4/αριθμ. C) και στο σωλήνα αναρρόφησης (Εικ. 4
/αριθμ. D). Βάλτε κατόπιν το σάκο συλλογής (Εικ.
4/αριθμ. E) πάνω απ΄οτο στόμιο στο περίβλημα του
κινητήρα. Προσέξτε να ακούσετε πρώτα πως
κούμπωσε.

6.0 Πριν τη θέση σε λειτουργία

� Nα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, μόνο αφού
πρώτα τελειώσετε πλήρως το μοντάζ. Πριν
από κάθε έση σε λειτουργία να ελέγχετε το
καλώδιο για ενδεχόμεενς βλάβες διότι η χρήση
του επιτρέπεται μόνο όταν βρίσκεται σε άριστη
κατάσταση.

7.0 Θέση σε λειτουργία

7.1. Καθορισμός του μήκους της ζώνης (Εικ. 1)
� Ρυθμίστε το μήκος της ζώνης (4) έτσι ώστε ο

σωλήνας αναρρόφησης να οδηγείται λίγο πιο
πάνω από το έδαφος. Για ευκολότερη οδήγηση
του σωλήνα αναρρόφησης στο έδαφος
βοηθούν οι οδηγητικοί τροχοί (9) στην κάτω
άκρη του σωλήνα αναρρόφησης.

7.2. Σύνδεση κα ιενεργοποίηση της συσκευής
(Εικ. 5,6)
� Βάλτε το φις της συσκευής στη σύνδεση με τη

μπαλαντέζα.
� Ασφαλίστε το καλώδιο της μπαλαντέζας (6) με

το σύστημα ανακούφισης της συσκευής όπως
φαίνεται στην εικόνα.

� Για την ενεργοποίηση κρατήστε πιεσμένο το
διακόπτη  ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(5), για την απενεργοποίηση αφήστε τον
ελεύθερο.

7.3 Επιλογή είδους λειτουργίας
7.3.1 Αναρρόφηση (Εικ. 7)
� Στρίψτε το μοχλό (Εικ. 7/αριθμ. 8) στη θέση F.

Αυτό μπορεί  να γίνει είτε σε ακινητοποιημένη
ή και σε λειτουργούσα συσκευή.

7.3.2 Φύσημα (Εικ. 7)
� Στρίψτε το μοχλό (Εικ. 7/αριθμ. 8) στη θέση G.

Αυτό μπορεί  να γίνει είτε σε ακινητοποιημένη
ή και σε λειτουργούσα συσκευή.

� Τείνετε την ακτίνα αέρα προς τα εμπρός και
κινηθείτε αργά για να φυσήξετε τα φύλλα ή τα
απορρίμματα του κήπου και να τα
συγκεντρώσετε ή να τα βγάλετε από
δυσπρόσβατα σημεία.

Προσοχή!
� Να αδειάζετε το σάκο πριν το φύσημα.

Διαφορετικά δεν αποκλείεται να
επαναεξέλθουν τα αναρροφηθέντα
αντικείμενα.

7.4 Άδειασμα του σάκου συλλογής (Εικ. 1)
Να αδειάζετε εγκαίρως το σάκο συλλογής (7). Όταν
γεμίσει πολύ ο σάκος, μειώνεται η αναρροφητική
ισχύς. Τα οργανικά απορρίμματα να
λιπασματοποιούνται.
� Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το

φις από τη πρίζα
� Ανοίξτε το φερμουάρ στο σάκο (7) και αδειάστε

το περιεχόμενο.
� Ξανακλείστε το φερμουάρ στο σάκο (7).
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7.5 Ρύθμιση αριθμού στροφών (Εικ. 1a, μόνο
στο REL 2500E)
Η συσκευή διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης
του αριθμού στροφών. Για το σκοπό αυτό στρίψτε
τον ρυθμιστή του αριθμού στροφών (Εικ. 1a/αριθμ.
10) στην επιθυμούμενη θέση. Να λειτουργείτε τη
συσκευή με τον απαιτούμενο αριθμό στροφών και
μη το αφήνετε να λειτουργεί άσκοπα σε πολύ ψηλές
στροφές.

8.0 Συντήρηση και περιποίηση

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όλες οι εργασίες συντήρησης, σέρβις και
καθαρισμού επιτρέεπται να εκτελούνται μόνο
αφού τραβηχτεί το φις από την πρίζα.

� Η συσκευή δεν επιτρέπεται να καθαρίζεται με
συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης ή με
τρεχούμενο νερό.

� Μη χρησιμοποιείτε καυστικά καθαριστικά μέσα.
� Μετά τη λήξη των εργασιών, αφαιρέστε το

σάκο, αναποδογυρίστε τον και καθαρίστε τον
καλά για να αποφύγετε τη δημιουργία μουχλας
και κακοσμίας.

� Εάν ο σάκος είναι πολύ λερωμένος, μπορείτε
να τον πλύνετε με νερό και σαπούνι.

� Εάν δεν λειτουργεί καλά το φερμουά, τρίψτε
τα δόντια του φερμουάρ με στεγνό σαπούνι.

� Να τηρείτε πάντα καθαρή τη συσκευή και τις
σχισμές αερισμού.

� Να καθαρίζετε τις ακαθαρσίες στη συσκευή με
ένα νωπό πανί. Να καθαρίζετε  το σωλήνα
αναρρόφησης και φύσησης με μία βούρτσα.

� Εξαιτίας των ακαθαρσιών από τα
αναρροφώμενα αντικείμενα μπορεί να
δημιουργηθεί δυσκολία στη μεταγωγή (από τη

λειτουργία αναρρόφησης στη λειτουργία
φυσήματος). Στην περίπτωση αυτή να
επαναλάβετε περισσότερες φορές τη
μεταγωγή από αναρρόφηση σε φύσημα για να
αποκατασταθεί η ευκολία λειτουργάις του
μοχλού μεταγωγής. 

9.0 Επισκευή

Σε περίπτωση βλάβης οι εργασίες επισκευής να
εκτελούνται μόνο από εξουσιδοτημένο ειδικευμένο
τεχνήτη ή από συμβεβλημένο συνεργείο σέρβις.

10.0. Διάθεση στα απορρίμματα

Η συσκευή, τα εξαρτήματά της και η συσκευασία να
παραδίδονται για ανακύκλωση φιλική στο
περιβάλλον. Τα πλαστικά τμήματα φέρουν σχετική
σήμανση για σωστή ανακύκλωση. 

11.0 Παραγγελία ανταλλακτικών

Σε περίπτωση παραγγελίας ανταλλακτικών να
αναφέρετε τα εξής στοιχεία:
� Τον τύπο της συσκευής
� Τον αριθμό είδους της συσκευής
� Τον χαρακτηριστικό αριθμό (Ident-Nr) της

συσκευής
� Τον αριθμό του ανταλλακτικού
Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές στην ιστοσελίδα
www.isc-gmbh.info

Βλάβη Ενδεχόμενη αιτία Αποκατάσταση

Δεν παίρνει μπροστά η
συσκευή

δεν υπάρχει τάση Έλεγχος αγωγού και ασφάλειας

Ελαττωματικό καλώδιο Έλεγχος

Χαλαρές συνδέσεις κινητήρα Να ελεγχθούν από συνεργείο
εξυπηρέτησης πελατών

Δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ο σωλήνας
αναρρόφησης

Προσέξτε το σωστό μοντάζ 

12.0 Πίνακας αναζήτησης βλαβών
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k erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie 
und Normen für Artikel

t declares conformity with the EU Directive 
and standards marked below for the article

p déclare la conformité suivante selon la 
directive CE et les normes concernant lʼarticle

� verklaart de volgende conformiteit in overeen-
stemming met de EU-richtlijn en normen voor 
het artikel

m declara la siguiente conformidad a tenor de la 
directiva y normas de la UE para el artículo

O declara a seguinte conformidade de acordo 
com a directiva CE e normas para o artigo

U förklarar följande överensstämmelse enl. EU-
direktiv och standarder för artikeln

q ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direkti-
ivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta 
tuotteelle

� erklærer herved følgende samsvar med EU-
direktiv og standarder for artikkel

T заявляет о соответствии товара 
следующим директивам и нормам EC

B izjavljuje sljedeću uskladjenost s odredbama i 
normama EU za artikl.

Q declarå urmåtoarea conformitate cu linia direc-
toare CE μi normele valabile pentru articolul.

Z ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve 
Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla
mas∂n∂ sunar.

z ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘ÌÊˆÓ›· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ 
ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ

C dichiara la seguente conformità secondo la 
direttiva UE e le norme per lʼarticolo

l attesterer følgende overensstemmelse i 
henhold til EU-direktiv og standarder for produkt

j prohlašuje následující shodu podle směrnice 
EU a norem pro výrobek.

A a következő konformitást jelenti ki a termékek-
re vonatkozó EU-irányvonalak és normák szerint

X pojasnjuje sledečo skladnost po smernici EU 
in normah za artikel.

� deklaruje zgodność wymienionego poniżej 
artykułu z następującymi normami na 
podstawie dyrektywy WE.

W vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa 
smernice EÚ a noriem pre výrobok.

e деклаpиpа следното съответствие съгласно 
диpективите и ноpмите на ЕС за пpодукта.

1 заявляє про відповідність згідно з Директивою 
ЄС та стандартами, чинними для даного товару

. deklareerib vastavuse järgnevatele EL direktiivi
dele ja normidele 

G deklaruoja atitikti pagal ES direktyvas ir normas 
straipsniui 

4 izjavljuje sledeçi konformitet u skladu s odred
bom EZ i normama za artikl   

H Atbilstības sertifikāts apliecina zemāk minēto preču
atbilstību ES direktīvām un standartiem

E Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi 
samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum 
fyrir vörur

Konformitätserklärung ISC-GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Laubsauger REL 2100

Art.-Nr.: 34.331.40 I.-Nr.: 01017 Archivierung: 3433140-25-4175500-07
Subject to change without notice

98/37/EG

2006/95/EG

97/23/EG

89/336/EWG_93/68/EEC

90/396/EWG

89/686/EWG

87/404/EWG

R&TTED 1999/5/EG

2000/14/EG:

95/54/EG:

97/68/EG:

X

X

X

X

EN 60335-1; IEC 60335-2-100; prEN 15503; EN 50366; EN 55014-1; EN 55014-2; 
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EK9 2007-07:2006-11-16; KBV V

LWM = 98 dB; LWA = 101 dB  

Landau/Isar, den 19.04.2007
Gottelt

Product-Management
Weichselgartner

General-Manager
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k erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie 
und Normen für Artikel

t declares conformity with the EU Directive 
and standards marked below for the article

p déclare la conformité suivante selon la 
directive CE et les normes concernant lʼarticle

� verklaart de volgende conformiteit in overeen-
stemming met de EU-richtlijn en normen voor 
het artikel

m declara la siguiente conformidad a tenor de la 
directiva y normas de la UE para el artículo

O declara a seguinte conformidade de acordo 
com a directiva CE e normas para o artigo

U förklarar följande överensstämmelse enl. EU-
direktiv och standarder för artikeln

q ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direkti-
ivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta 
tuotteelle

� erklærer herved følgende samsvar med EU-
direktiv og standarder for artikkel

T заявляет о соответствии товара 
следующим директивам и нормам EC

B izjavljuje sljedeću uskladjenost s odredbama i 
normama EU za artikl.

Q declarå urmåtoarea conformitate cu linia direc-
toare CE μi normele valabile pentru articolul.

Z ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve 
Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla
mas∂n∂ sunar.

z ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘ÌÊˆÓ›· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ 
ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ

C dichiara la seguente conformità secondo la 
direttiva UE e le norme per lʼarticolo

l attesterer følgende overensstemmelse i 
henhold til EU-direktiv og standarder for produkt

j prohlašuje následující shodu podle směrnice 
EU a norem pro výrobek.

A a következő konformitást jelenti ki a termékek-
re vonatkozó EU-irányvonalak és normák szerint

X pojasnjuje sledečo skladnost po smernici EU 
in normah za artikel.

� deklaruje zgodność wymienionego poniżej 
artykułu z następującymi normami na 
podstawie dyrektywy WE.

W vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa 
smernice EÚ a noriem pre výrobok.

e деклаpиpа следното съответствие съгласно 
диpективите и ноpмите на ЕС за пpодукта.

1 заявляє про відповідність згідно з Директивою 
ЄС та стандартами, чинними для даного товару

. deklareerib vastavuse järgnevatele EL direktiivi
dele ja normidele 

G deklaruoja atitikti pagal ES direktyvas ir normas 
straipsniui 

4 izjavljuje sledeçi konformitet u skladu s odred
bom EZ i normama za artikl   

H Atbilstības sertifikāts apliecina zemāk minēto preču
atbilstību ES direktīvām un standartiem

E Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi 
samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum 
fyrir vörur

Konformitätserklärung ISC-GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Laubsauger REL 2500 E

Art.-Nr.: 34.331.50 I.-Nr.: 01017 Archivierung: 3433150-25-4175500-07
Subject to change without notice

98/37/EG

2006/95/EG

97/23/EG

89/336/EWG_93/68/EEC

90/396/EWG

89/686/EWG

87/404/EWG

R&TTED 1999/5/EG

2000/14/EG:

95/54/EG:

97/68/EG:

X

X

X

X

EN 60335-1; IEC 60335-2-100; prEN 15503; EN 50366; EN 55014-1; EN 55014-2; 
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EK9 2007-07:2006-11-16; KBV V

LWM = 98 dB; LWA = 101 dB  

Landau/Isar, den 19.04.2007
Gottelt

Product-Management
Weichselgartner

General-Manager
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z ªfiÓÔ ÁÈ· ̄ ÒÚÂ˜ ÙË˜ ∂∂

ªË ÂÙ¿ÙÂ ËÏÂÎÙÚÈÎ¤˜ Û˘ÛÎÂ˘Â˜ ÛÙ· ÔÈÎÈ·Î¿ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·.

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ √‰ËÁ›· 2002/96/∂∫ ÁÈ· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎ¤˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜ Î·È 

ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÛÂ ∂ıÓÈÎfi ¢›Î·ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ̄ ˆÚÈÛÙ¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈÎ¿ ÂÚÁ·ÏÂ›· Î·È 

Ó· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È.

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎ‹ Ï‡ÛË ·Ó·Î‡ÎÏˆÛË˜ ·ÓÙ› ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜

√ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË˜ ÙË˜ ËÏÂÎÙÚÈÎ‹˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜ ̆ Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¿, ·ÓÙ› Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹, Ó· 

Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ‰È¿ıÂÛË ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ̄ ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ï¤ÔÓ ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹. ∏ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÌ¤ÓË 

Û˘ÛÎÂ˘‹ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·¯ˆÚËıÂ› ÛÂ ÀËÚÂÛ›· ·fiÛ˘ÚÛË˜ Ë ÔÔ›· ı· ÂÎÙ¤Ï¤ÛÂÈ ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ 

ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ÂıÓÈÎ¤˜ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ·Ó·Î‡ÎÏˆÛË˜ Î·È ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ¢ÂÓ 

Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ‹ ‚ÔËıËÙÈÎ¿ ÂÍ·ÚãÙËÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ̄ ˆÚ›˜ 

ËÏÂÎÙÚÈÎ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·.
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z

∏ ·Ó·Ù‡ˆÛË ‹ ¿ÏÏË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÂÎÌËÚÈÒÛÂˆÓ Î·È Û˘ÓÔ‰Â˘ÙÈÎÒÓ

Ê˘ÏÏ·‰›ˆÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ·ÎfiÌË Î·È ÛÂ

·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÚËÙ‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙË˜

ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ISC GmbH.
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� √ Î·Ù·ÛÎÂÓ·ÛÙ‹˜ ‰È·ÙËÚÂ› ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ
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z ΕΓΓΥΗΣΗ 
Αξιότιμη πελάτισα, αξιότιμε πελάτη,

Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Εάν παρ΄όλα αυτά κάποτε δεν
λειτουργήσουν άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το τμήμαμας
Εξυπηρέτησης Πελατών, στη διεύθυνση που αναφέρετε σε αυτή την εγγύηση. Ευχαρίστως σας βοηθούμε
και τηλεφωνικώς στον αριθμό που αναφέρετε πιο κάτω. Για την κατίσχυση των αξιώσεων εγγύησης ισχύουν
τα εξής: 

1. Αυτοί οι όροι εγγύησης ρυθμίζουν πρόσθετες παροχές εγγύησης. Από την εγγύηση αυτή δεν θίγονται οι
νόμιμες αξιώσεις σας για εγγύηση. Η παροχή της εγγύησής μας είναι για σας δωρεάν. 

2. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο βλάβες που οφείλονται σε ελαττώματα υλικών ή
παραγωγής και περιορίζονται στην αποκατάσταση αυτών των ελαττωμάτων ή την αντικατάσταση της
συσκευής. Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται για τη βιομηχανία, τη
βιοτεχνία και την επαγγελματική χρήση. Για το λόγο αυτό δεν υφίσταται σύμβαση εγγύησης σε
περίπτωση χρήσης της συσκευής στη βιομηχανία, βιοτεχνία, για επαγγελματικό ή άλλο παρόμοιο
σκοπό. Από την εγγύησή μας αποκλείονται πέραν τούτου αποζημιώσεις για βλάβες μεταφοράς, βλάβες
οφειλόμενες σε μη τήρηση της Οδηγίας συναρμολόγησης, ή σε εσφαλμένη εγκατάσταση, μη τήρηση
της Οδηγίας χρήσης (π.χ. σύνδεση σε λάθος τάση δικτύου ή είδος ρεύματος), καταχρηστική ή όχι ορθή
χρήση (π.χ. υπερφόρτωση ή χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών εργαλείων ή εξαρτημάτων), μη
τήρηση των Υποδείξεων συντήρησης και ασφαλείας, είσοδος ξένων αντικειμένων στη συσκευή  (όπως
π.χ. άμμος ή σκόνη), χρήση βίας ή εξωτερική επίδραση (όπως π.χ. βλάβες από πτώση) καθώς και βλάβες
που οφείλονται σε κοινή φθορά. 

Η αξίωση εγγύησης εκπίπτει σε περίπτωση που έγιναν ήδη ξένες επεμβάσεις στη συσκευή. 
3. Η διάρκεια της εγγύησης ανέρχεται σε 2 έτη και αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. Οι

αξιώσεις εγγύησης πρέπει να κατισχυθούν πριν την πάροδος της προθεσμάις της εγγύησης εντός δύο
εβδομάδων από την διαπίστωση του ελαττώματος. Αποκλείεται η κατίσχυση αξιώσεων εγγύησης μετά
την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης. Η επισκευή ή η αντικατάσταση της συσκευής δεν
συνεπάγεται ούτε την επέκταση της διάρκειας της εγγύησης ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας
εγγύησης για τη συσκευή ή τα ενδεχομένως τοποθετηθέντα εξαρτήματα. Το ίδιο ισχύει και σε
περίπτωση σέρβις επί τόπου. 

4. Για την κατίσχυση της αξίωσης της εγγύησης σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη συσκευή, χωρίς
επιβάρυνσή μας με ταχυδρομικά τέλη, στην πιο κάτω αναφερόμενη διεύθυνση. Μη ξεχάσετε να
επισυνάψετε το πρωτότυπο της απόδειξης αγοράς ή άλλο ισχύον αποδεικτικό αγοράς. Για το λόγο αυτό
σας παρακαλούμε να φυλάξετε καλά την απόδειξη του ταμείου! Παρακαλούμε επίσης να μας
περιγράψετε την αιτία για την διαμαρτυρία σας όσο πιο αναλυτικά γίνεται. Εάν το ελάττωμα της
συσκευής σας καλύπτεται από την εγγύησή μας, είτε θα σας επιστραφεί ταχύτατα η επισκευασμένη
συσκευή σας, είτε θα λάβετε μία νέα συσκευή. 

Φυσικά επισκευάζουμε ευχαρίστως έναντι αμοιβής και ελαττώματα στη συσκευή σας που δεν καλύπτονται ή
δεν καλύπτονται πλέον από την εγγύηση. Για το σκοπό αυτό σας παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή
σας στη διεύθυνση του τμήματος μας για Εξυπηρέτηση Πελατών.
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