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lL Original betjeningsvejledning
Løvsuger

TCLS 2505

�

�� Læs nedenstående betjeningsvejledning
grundigt igennem, inden du tager maskinen
i brug!
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�� Betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne skal læses, 

inden maskinen tages i brug. Alle anvisninger skal følges.�

�� Klap side 2-5 ud
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Læs nedenstående sikkerhedsforskrifter og
betjeningsvejledning grundigt igennem,
inden du tager maskinen i brug.
Husk at lade betjeningsvejledningen følge med
maskinen, hvis denne overdrages til andre!

Gem betjeningsvejledningen!

1. Oversigt over maskinen 
(fig. 1/1a)

1. Sugerør foran
2. Sugerør bagved
3. Låseskrue
4. Bæresele
5. Tænd/Sluk-knap
6. Netledning
7. Opsamlingspose
8. Omskifter indsugning/udblæsning
9. Styrehjul
10. Hastighedsregulator
11. Gaffelnøgle (ikke afbildet.)
12. 2 specialskruer 4,2 x 18 (ikke afbildet)
13. Betjeningsvejledning (ikke afbildet)

2. Formålsbestemt anvendelse

Løvsugeren/-blæseren er godkendt til brug til
løv og haveaffald, såsom græs og kviste.
Enhver anden form for anvendelse af maskinen
er ikke tilladt. 

Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret
til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller
industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar,
såfremt produktet anvendes i
erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt,
industrielt eller lignende øjemed.

3. Vigtige oplysninger

Læs omhyggeligt betjeningsvejledningen
igennem, og følg alle anvisninger. Brug
betjeningsvejledningen som grundlag til at gøre
dig fortrolig med, hvordan maskinen anvendes

korrekt, med et vågent øje for sikkerheden.

Vi henviser til, at almindeligt gældende regler
for arbejdstider samt kommunale forskrifter skal
respekteres.

Sikkerhedsanvisninger

Maskinen må ikke betjenes af personer (inkl.
børn) med begrænsede fysiske eller
sensoriske færdigheder, eller personer, der
ikke er i psykisk balance. Manglende erfaring
og kendskab til maskinens anvendelse fratager
ligeledes en person retten til at arbejde med
maskinen, med mindre arbejdet sker under
opsyn eller efter grundig instruktion. Pas på, at
børn ikke leger med maskinen.

Introduktion
n Læs betjeningsvejledningen grundigt

igennem. Sæt dig ind i, hvordan styrings- og
reguleringsanordningerne virker, og hvordan
maskinen anvendes korrekt.

n Personer, som på grund af manglende
fysiske eller sensoriske færdigheder, eller
som psykisk er ude af balance, ikke er i
stand til at betjene maskinen på sikker vis,
må ikke arbejde med den uden opsyn eller
særlig instruktion fra en anden person.
Manglende erfaring og kendskab til
maskinens anvendelse fratager ligeledes en
person retten til at arbejde med maskinen
på egen hånd. Pas på, at børn ikke leger
med maskinen.

n Lad aldrig børn betjene maskinen.
n Lad aldrig personer, som ikke er fortrolige

med foreliggende anvisninger, arbejde med
maskinen. Mindstealder for brugere af
maskinen kan være fastsat ved nationale
forskrifter.

n Arbejd aldrig med maskinen i nærheden af
andre personer, især ikke børn, og heller
ikke dyr.

n Brugeren er ansvarlig over for tredjeperson
og dennes ejendom.

Forberedelser
n Bær fast, solidt fodtøj og lange bukser, når

du arbejder med maskinen.
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n Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.
Dette vil kunne komme ind i sugeåbningen.
Ved arbejde i det fri anbefales det at bruge
gummihandsker og skridsikkert fodtøj. Brug
hårnet, hvis du har langt hår.

n Bær beskyttelsesbriller.
n Brug åndedrætsværn ved støvdannende

arbejde.
n Kontroller maskinen, tilslutningsledningen

og forlængerledningen hver gang før brug.
Maskinen må kun tages i anvendelse, hvis
den er i fuldstændig fejlfri stand.
Beskadigede dele skal omgående skiftes ud
af en el-fagmand.

n Brug aldrig maskinen, hvis
beskyttelsesanordninger eller
afskærmninger er beskadigede, eller hvis
der mangler sikkerhedsudstyr, som f.eks.
manøvre- og/eller græsopsamlingsudstyr.

n Ved arbejde i det fri må der kun anvendes
godkendte forlængerledninger. De anvendte
forlængerledninger skal have et tværsnit på
mindst 1,5 mm2. Stikforbindelserne skal
have beskyttelseskontakter ifølge gældende
elektrotekniske regler og være
stænkvandsbeskyttede.

Drift
n Maskinens tilslutningsledning skal altid føre

bagud og væk fra maskinen.
n Hvis strøm- eller forlængerledningen er

beskadiget: Træk stikket ud af stikkontakten.
RØR IKKE VED LEDNINGEN, FØR
STIKKET ER TRUKKET UD AF
STIKKONTAKTEN!

n Bær ikke maskinen i ledningen.
n Træk stikket ud af stikkontakten:

– Når maskinen ikke benyttes, ved
transport, og når den henstilles uden opsyn
– Når maskinen efterses, rengøres, og når
blokerende genstande fjernes
– Når maskinen skal rengøres eller
vedligeholdes, og når tilbehør skal skiftes ud
– Når maskinen kommer i kontakt med
fremmedlegemer og ved unormal vibration

n Arbejd kun med maskinen i dagslys eller
med tilstrækkelig kunstig belysning

n Undervurder ikke maskinens kraft. Stå
stabilt, og hav god balance

n Undgå så vidt muligt at arbejde med
maskinen, hvis græsset er vådt.

n Vær særlig opmærksom på at stå stabilt ved
arbejde på skråninger.

n Maskinen skal betjenes i gang, aldrig i løb.
n Hold ventilationsåbningen ren.
n Ret aldrig indsugnings-

/udblæsningsåbningen mod personer eller
dyr.

n Maskinen må kun benyttes på bestemte
tidspunkter på dagen – det vil sige ikke
tidligt om morgenen eller sent om aftenen,
hvor andre kan blive generet af støjen. Følg
lokale forskrifter angående arbejdstider.

n Maskinen skal køre med lavest muligt
motoromdrejningstal under arbejdet. 

n Inden udblæsning begynder, skal
fremmedlegemer løsnes op med rive og
kost.

n Hvis forholdene er meget støvede, skal
overfladen fugtes let; eller brug en
monteringsdel til vanding, hvis en sådan
forefindes.

n Du skal benytte hele blæsedysepåsatsen,
så luftstrømmen kan arbejde nær jorden.

n Vær opmærksom på børn, husdyr, åbne
vinduer, og blæs fremmedlegemer væk på
en sikker måde.

n Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige
omgivelser, hvor der befinder sig brændbare
væsker, gasser eller pulver. El-værktøj
frembringer gnister, som kan antænde
pulver eller dampe.

Vedligeholdelse og opbevaring
n Maskinen skal opbevares uden for børns

rækkevidde.
n Sørg for, at alle møtrikker, skruer og bolte er

spændt godt fast for derved at sikre, at
maskinen er sikker at arbejde med.

n Kontroller hyppigt opsamlingsposen for slid
og deformering.

n Brug kun originale tilbehørs- og
reservedele.
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n Dele, som er slidte eller beskadigede, skal
skiftes ud af sikkerhedsgrunde.

n Ubenyttet el-værktøj skal opbevares på et
tørt sted.

Maskinen kan sluttes til alle stikkontakter med
mindst 10A-sikring (med 230 V
vekselspænding). Stikkontakten skal være
sikret med et fejlstrømsrelæ (HFI).
Brydestrømmen må ikke overskride 30mA. 

Oplysningsskiltets betydning (se fig. 8)
1. Læs betjeningsvejledningen, inden du tager

maskinen i anvendelse.
2. Brug ikke maskinen i regn- eller snevejr.

Beskyt maskinen mod fugt.
3. Hold tredjeperson borte fra fareområdet.
4. Brug øjen- og høreværn.
5. Sluk maskinen, og træk netstikket ud inden

rengøring og vedligeholdelse af maskinen.
6. Sugerørslåsning lukket
7. Sugerørslåsning åben

4. Tekniske data

Vekselstrømsmotor 230V ~ 50 Hz
Effekt 2500 watt
Omdrejningstal, ubelastet n0 6000-13000 min-1

Lufthastighed 270 km/h
Sugeydelse 780 m3/h
Kapacitet, opsamlingspose Ca. 45 l
Lydtryksniveau LpA 86,9 dB(A)
Lydeffektniveau LWA 105 dB(A)
Usikkerhed K 3 dB(A
Vibration ahv 7,9 m/s2

Usikkerhed K 1,5 m/s2

Støj og svingning er målt iht. prEN 15503.

Det angivne svingningsemissionstal kan
anvendes til at sammenligne et el-værktøj med
et andet.

Det angivne svingningsemissionstal kan også
anvendes til en indledende skønsmæssig
vurdering af den negative påvirkning.
Vigtigt!
Svingningsemissionstallet kan ændre sig,
afhængig af måden, som el-værktøjet anvendes
på, og kan i undtagelsestilfælde ligge over den
angivne værdi.

Støjudvikling og vibration skal begrænses
til et minimum!
n Svingningstal over 2,5 m/s2 kan føre til

beskadigelser af hånd-/arm-leddene.
n Brug kun intakte og ubeskadigede

maskiner.
n Vedligehold og rengør maskinen med jævne

mellemrum.
n Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
n Overbelast ikke maskinen.
n Lad i givet fald maskinen underkaste et

eftersyn.
n Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
n Bær handsker.

Tilbageværende risici
Også selv om du betjener el-værktøjet
forskriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle
risikofaktorer at tage højde for. Følgende
farer kan opstå, alt efter el-værktøjets type
og konstruktionsmåde:
1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet

støvmaske.
2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet

høreværn.
3. Helbredsskader, som følger af hånd-arm-

vibration, såfremt værktøjet benyttes over et
længere tidsrum eller ikke håndteres og
vedligeholdes forskriftsmæssigt.

5. Samling

5.1. Montering af sugerør (fig. 2, 3a, 3b, 3c)
Sæt det forreste (1) og bageste sugerør (2)
sammen. Der skal høres et tydeligt klik. Skru
de to rør sammen med specialskruerne 4,2x18
mm (se pile fig. 2).
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Stik sugerøret ind i motorhuset (fig. 3a), mens
låseskruen (3) står i vandret stilling. Drej
låseskruen 90° mod højre med den
medfølgende gaffelnøgle (fig. 3b). Sugerøret er
færdigmonteret (fig. 3c).

Bemærk: Vær opmærksom på, at de to
sugerør skal være fast forbundet med
hinanden, inden de fastgøres til maskinen,
hvorefter de ikke må skilles ad!

Bemærk: Løvsugeren er udstyret med en
sikkerhedsafbryder og fungerer kun, når
sugerøret er fastgjort til maskinen.

5.2. Påsætning af opsamlingspose (fig. 4)
Sæt haspen på sugerøret (1). Skub
opsamlingsposen op over studsen på
motorhuset (2), så den klikker fast.

6. Inden ibrugtagning

Tag først maskinen i brug, når den er komplet
samlet. Hver gang inden maskinen tages i
brug, skal tilslutningsledningen efterses for
tegn på beskadigelse; ledningen skal være
fuldstændig intakt.

7. Betjening

7.1. Indstilling af selelængde (fig. 1)
Længden på bæreselen (4) skal indstilles
således, at sugerøret kan føres lige hen over
jorden. Desuden letter styrehjulene (9) på den
nederste ende af sugerøret føringen af
sugerøret ved jorden.

7.2. Tilslutte og tænde maskinen (fig. 5, 6)
n Sæt maskinens stik ind i sammenkoblingen

til maskinens tilslutningsledning
(forlængning).

n Fastgør maskinens tilslutningsledning med
trækaflastningen, som findes på maskinen,
således som vist på billedet.

n Tænd maskinen ved at trykke afbryderen (5)
mod ON (I), sluk ved at trykke den mod OFF
(0).

7.3 Valg af driftsmåde

7.3.1 Indsugning (fig. 7)
Drej grebet (fig. 7/pos. 8) i position A. Dette kan
ske, såvel mens maskinen kører, som når den
står stille.

Vigtigt!
I sugemodus må maskinen kun tages i brug
med opsamlingsposen påsat.

7.3.2 Udblæsning (fig. 7)
n Drej grebet (fig. 7/pos. 8) i position B. Dette

kan ske, såvel mens maskinen kører, som
når den står stille.

n Ret luftstrålen fremad, bevæg dig langsomt,
og blæs løv og haveaffald sammen eller
blæs det ud fra svært tilgængelige steder.

n Vigtigt!
Tøm opsamlingsposen inden udblæsning.
Ellers vil opsuget materiale kunne trænge
ud igen. 

7.4 Tømning af opsamlingspose (fig. 1)
Husk at tømme opsamlingsposen (7) i tide. Når
opsamlingsposen er ved at være fyldt,
begynder sugeydelsen at aftage. Organisk
affald deponeres som kompost.
n Sluk maskinen, og træk stikket ud af

stikkontakten
n Rul lynlåsen i opsamlingsposen (7) ned, og

ryst det opsugede materiale ud.
n Luk lynlåsen i opsamlingsposen (7) igen.

7.5 Regulering af omdrejningstal (fig. 1a)
På hastighedsregulatoren (10) kan
omdrejningstallet indstilles i området 6000 -
13000 min-1.

8. Vedligeholdelse og pleje

VIGTIGT!
Stikket skal altid være trukket ud af
stikkontakten i forbindelse med
vedligeholdelses-, service- og
rengøringsarbejde.
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� Ved tilstopning, bemærk da følgende:
Sugerøret må kun fjernes i forbindelse med
rengøring; det er vigtigt, at det bagefter
genmonteres korrekt!

n Maskinen må ikke rengøres med
højtryksrenser eller rindende vand.

n Undgå brug af skrappe rengøringsmidler.
n Når arbejdet er udført, tages

opsamlingsposen af, vrangen vendes ud,
og posen rengøres grundigt for at undgå
dannelse af svamp og ubehagelig lugt. 

n En opsamlingspose, som er meget snavset,
kan vaskes med vand og sæbe.

n Hvis lynlåsen går trægt, kan tænderne
gnides ind i lidt tør sæbe.

n Hold altid maskinen og
ventileringssprækken ren.

n Snavs på maskinen tørres af med en fugtig
klud. Et tilsmudset sugerør rengøres med en
børste.

n Omskifterarmen (blæs/sug) kan komme til
at gå trægt p.g.a. tilsmudsning. I så fald
skiftes flere gange efter hinanden frem og
tilbage mellem sug og blæs.

9. Reparation

I tilfælde af driftsforstyrrelse skal maskinen
efterses og repareres af autoriseret fagmand
eller kundeserviceværksted.

10. Bortskaffelse

10.1 Emballage
Maskinen er pakket ind for at beskytte den mod
transportskade. Indpakningsmateriale er
råmateriale og kan derfor genanvendes eller
indleveres til recycling.

10.2 Maskine og tilbehør
Maskinen og dens tilbehør skal indleveres til
genanvendelse. Kunststofdele er mærkede
med henblik på at lette affaldssorteringen.
Bemærk her anvisningerne på side 15.

11
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12. Reservedelsbestilling

Ved bestilling af reservedele skal følgende
oplyses:
n Savens type.
n Savens artikelnummer.
n Savens identifikationsnummer.
n Nummeret på den nødvendige reservedel.
Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du
på internetadressen www.isc-gmbh.info

11. Fejlsøgningsskema

Fejl Mulig årsag Afhjælpning

Maskinen starter ikke Ingen spænding

Ledning defekt

Tilslutninger på motor løse

Sugerør ikke sat rigtigt på

Kontroller ledningen og
sikringen

Kontroller ledningen

Lad dem efterse af
kundeservice-værksted

Sæt sugerøret ordentligt på

Maskinen suger ikke Opsamlingsposen er fuld

Sugerøret er stoppet til

Omskifter er sat til “Blæsning”

Tøm opsamlingsposen

Rens sugerøret

Skift om til “Sugning”

Maskinen blæser ikke Omskifter er sat til “Sugning” Skift om til “Blæsning”
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k erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und 
Normen für Artikel

t explains the following conformity according to EU 
directives and norms for the following product

p déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article

C dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo

N verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product

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

l attesterer følgende overensstemmelse i medfør af 
EU-direktiv samt standarder for artikel

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

q vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset 

. tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
j vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice

EU a norem pro výrobek
X potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za

izdelek
W vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice

EÚ a noriem pre výrobok
A a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 

következő konformitást jelenti ki

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

e декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул

H paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
G apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės

normoms
Q declară următoarea conformitate conform directivei UE 

şi normelor pentru articolul
z δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
B potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU 

i normama za artikl
f potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU 

i normama za artikl
4 potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i

normama za artikal 
T следующим удостоверяется, что следующие 

продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
1 проголошує про зазначену нижче відповідність

виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
5 ја изјавува следната сообрзност согласно 

ЕУ-директивата и нормите за артикли
Z Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince

aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
L erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet 

og standarder for artikkel
E Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru 

Konformitätserklärung
Einhell Germany AG · Wiesenweg 22 · D-94405 Landau/Isar

Laubsauger TCLS 2505 (TopCraft)

Standard references: EN 60335-1; prEN 60335-2-100, EK9-BE-50; EN 62233; EN 55014-1;
EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 

Landau/Isar, den 11.05.2012

First CE: 11 Archive-File/Record: NAPR006333
Art.-No.: 34.332.75 I.-No.: 11012 Documents registrar: Alexander Scheifl 
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

Weichselgartner/General-Manager Zhang/Product-Management

x

x

x

2006/42/EC

2004/26/EC
Emission No.:

2000/14/EC_2005/88/EC

Annex IV
Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.:

Annex V
Annex VI
Noise: measured LWA =  102 dB (A); guaranteed LWA =  105 dB (A)
P =  KW; L/Ø =  cm
Notified Body:

x

x

87/404/EC_2009/105/EC
2005/32/EC_2009/125/EC
2006/95/EC
2006/28/EC
2004/108/EC
2004/22/EC
1999/5/EC
97/23/EC
90/396/EC_2009/142/EC
89/686/EC_96/58/EC
2011/65/EC
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�� Gælder kun EU-lande

Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald. 

I henhold til EF-direktiv 2002/96 om elektroaffald og dets omsættelse til national lovgivning 
skal brugt el-værktøj indsamles adskilt og indleveres på genbrugsstation. 

Recycling-alternativ til tilbagesendelse af brugt vare: 
Ejeren af det elektroniske apparat er forpligtet til – som et alternativ i stedet for
tilbagesendelse – at medvirke til, at relevante dele af apparatet  genanvendes ifølge
miljøforskrifterne i tilfælde af overdragelse af ejerskab til tredjeperson. Det brugte apparat kan
også overdrages til et deponeringssted, som vil varetage bortskaffelsen af apparatets dele i
overensstemmelse med nationale bestemmelser vedrørende skrotning og genbrug. Ikke
omfattet heraf er tilbehørsdele og hjælpemidler, som ikke indeholder elektroniske
komponenter.
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��
Eftertryk eller anden form for mangfoldiggørelse af skriftligt materiale, ledsagepapirer indbefattet,
som omhandler produkter, er kun tilladt efter udtrykkelig tilladelse fra ISC GmbH.
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�� Der tages forbehold för tekniske ændringer
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�� GARANTIBEVIS 
Kære kunde! 

Vore produkter er underlagt streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle udvise fejl,
beklager vi naturligvis dette og beder dig kontakte vores kundeservice på adressen, som står angivet på dette
garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det nedenfor angivne servicenummer. For indfrielse af
garantikrav gælder følgende: 

1. Nærværende garanti fastsætter betingelserne for udvidede garantiydelser. Garantibestemmelser fastsat ved
lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis. 

2. Garantiydelsen omfatter udelukkende mangler, som kan føres tilbage til materiale- eller produktionsfejl, og
begrænser sig til afhjælpning af disse resp. levering af erstatningsprodukt. Bemærk, at vore produkter ikke
er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Garantiaftale kan derfor ikke
anses for indgået, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller
lignende øjemed. Endvidere dækker garantien ikke erstatningsydelser for transportskader, skader som følge
af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som følge af usagkyndig installation,
tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype), misbrug eller
usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt),
tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter, indtrængen af fremmedlegemer i apparatet
(f.eks. sand, sten eller støv), brug af vold eller eksterne påvirkninger udefra (f.eks. fordi produktet tabes)
samt skader, der hidrører fra almindelig slitage. Dette gælder især batterier, som vi dog alligevel yder 12
måneders garanti på

Garantien mister sin gyldighed, hvis der allerede er blevet foretaget indgreb i apparatet. 

3. Garantiperioden udgør 3 år at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden for to uger,
efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb.
Reparation eller udskiftning af apparatet medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for
eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet. 

4. For at kunne gøre garantikrav gældende skal du sende det defekte produkt portofrit til nedenstående
adresse. Original købskvittering eller lignende dateret dokumentation skal vedsendes. Købskvitteringen skal
gemmes som dokumentation! Beskriv venligst så nøjagtigt som muligt grunden til din reklamation. Er
defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et
helt nyt. 

Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af
garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse. 

Einhell Skandinavien 
Bergsoesvej 36 

DK-8600 Silkeborg
Tel. 087 201200 · Fax 087 201203
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