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Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje

Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Lapsia tulee valvoa, jotta he 
eivät missään tapauksessa voi leikkiä laitteella. Lapset eivät saa su-
orittaa puhdistus- tai käyttäjähuoltotoimia. Henkilöt, joiden fyysiset, 
aistiperäiset tai henkiset kyvyt ovat rajoitetut tai joilla ei ole käyttöä 
varten riittävää tietämystä tai kokemusta, saavat käyttää laitetta aino-
astaan heistä vastuullisen henkilön valvonnassa ja opastamina.
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Vaara! 
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä 
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden 
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje / 
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi. 
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat 
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos 
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja 
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turval-
lisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota 
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka 
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvalli-
suusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

1. Turvallisuusmääräykset

Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät 
oheistetusta vihkosesta.
Vaara! 
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet. 
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei 
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja, 
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki 
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää 
tarvetta varten. 

Käytettyjen merkkien selitys (kuva 6)
1:  Huomio! Pidä asiattomat henkilöt sekä eläi-

met poissa vaara-alueelta.
2:  Varo! Käytä pölynsuojanaamaria. Käytös-

sä voi syntyä terveydelle vaarallista pölyä.
3:  Varo! Käytä suojalaseja. Työn aikana synty-

vät kipinät, lastut ja pölyt saattavat aiheuttaa 
näkökyvyn menetyksen.

4:  Odota, kunnes koneen kaikki osat ovat py-
sähtyneet täysin, ennen kuin kosketat niihin.

5:  Älä pane käsiäsi aukkoihin.

2. Laitteen kuvaus ja toimituksen 
sisältö 

2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1)
1. Sirotusmäärän säädin
2. Päälle-/pois-katkaisin
3. Sirotetuotesäiliö
4. Sirotinratas
5. Sirotusleveyden rajoitin
6. Kierrosluvun säädin

2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avul-
la, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu, 
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen 
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyn-
tipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä 
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän 
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja 
takuusuoritustaulukko.
•  Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauk-

sesta.
•  Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja 

kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
•  Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
•  Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kulje-

tusvaurioita.
•  Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuua-

jan loppuun saakka.

Vaara! 
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten 
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovi-
pusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä 
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!

• Yleiskäyttöinen sirotevaunu
•  Alkuperäiskäyttöohje 
•  Turvallisuusmääräykset 

3. Määräysten mukainen käyttö

Laite soveltuu ainoastaan ruohonsiementen, 
lannoitteiden, kivisuolan ja jäänpoistoaineen le-
vittämiseen ulkotiloissa. Hiekkaa tai jauhemaisia 
(jauhoisia) lannoitteita ei voi levittää. 

Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn 
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö 
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheu-
tuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vas-
tuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan 
sen valmistaja.

Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole 
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteol-
lisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota 
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään 
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaiko-
illa tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
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4. Tekniset tiedot

Käyttöjännite:  .................................18 V tasavirta
Käsittelyala enint.:  .................................... 800 m2

Sirotusleveys enint.:  ...................................... 5 m
Sirotetuotesäiliön tilavuus: ..........................3,3 ltr.
Äänen tehotaso LWA:  .............................. 77 dB(A)
Äänen painetaso LpA:  ............................. 66 dB(A)
Epätarkkuus KWA / KpA  ............................ 3 dB (A)
Tärinä  ah:  .............................................≤ 2,5 m/s2

Paino:  ......................................................... 930 g

Huomio!
Laite toimitetaan ilman akkuja ja latauslaitetta, 
ja sitä saa käyttää ainoastaan Power-X-Change 
-sarjan litiumioniakkujen kera!

Power-X-Change -sarjan litiumioniakut saa ladata 
ainoastaan Power-X-Charger -latauslaitteilla.

Koneen melunpäästö saattaa ylittää arvon 85 
dB(A). Tässä tapauksessa tarvitaan käyttäjää 
koskevia meluntorjuntatoimenpiteitä. Melunpää-
stöt on mitattu standardien EN ISO 11203 ja EN 
ISO 3744:2010 mukaisesti. Kahvasta lähtevän 
tärinän arvo on mitattu standardin EN 60745-1 
mukaisesti.

Huomio!
Tärinäarvo vaihtelee sähkötyökalun käyttökoh-
teen mukaisesti ja se saattaa poikkeustapauksis-
sa ylittää tässä annetun arvon.

Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisim-
man vähäisiksi!
•  Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
•  Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
•  Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
•  Älä ylikuormita laitetta.
•  Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
•  Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
•  Käytä suojakäsineitä.

Huomio! 
Jäämäriskit
Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua 
määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty 
jäämäriski. Tämän sähkötyökalun raken-
teesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä 
seuraavia vaaroja:
1.  keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pöly-

suojanaamaria.

2.  kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulo-
suojaimia.

3.  terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat käden-
käsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään 
pitemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta 
määräysten mukaisesti.

4. Silmävammat, ellei käytetä tarvittavia suojala-
seja.

5. Ennen käyttöönottoa

Laite toimitetaan ilman akkuja ja ilman lat-
auslaitetta!

5.1. Akun asentamine
Paina akun lukitusnäppäintä (c) kuten kuvassa (2) 
nähdään ja työnnä akku sille tarkoitettuun akun-
pidikkeeseen. Kun akku on kuvan 2 esittämässä 
asennossa, tulee tarkkailla, että lukitusnäppäin 
napsahtaa kiinni! Akun poisottaminen tehdään 
päinvastaisessa järjestyksessä!

5.2 Akun lataaminen (kuva 3)
1. Ota akkusarja laitteesta pois. Paina tätä var-

ten lukitusnäppäintä.
2. Tarkasta, että tyyppikilvessä annettu verkko-

jännite vastaa käytettävissä olevaa verkkojän-
nitettä. Työnnä latauslaitteen verkkopistoke 
pistorasiaan. Vihreä LED alkaa vilkkua.

3. Työnnä akku (11) latauslaitteeseen (10).
4. Kohdasta „Latauslaitteen näyttö“ löydät taulu-

kon, josta selviävät latauslaitteen LED-näytön 
merkitykset.

Latauksen aikana akku saattaa lämmetä hieman. 
Tämä on kuitenkin normaalia.

Jos akkusarjan lataaminen ei onnistu, ole hyvä ja 
tarkasta,
•  onko pistorasiassa verkkojännite
•  ovatko latauskontaktit moitteettomasti yhtey-

dessä latauslaitteeseen.

Jos akkusarjan lataaminen ei vieläkään onnistu, 
pyydämme toimittamaan
•  latauslaitteen
•  sekä akkusarjan
tekniseen asiakaspalveluumme.
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Jotta akkusarjan elinikä olisi mahdollisimman 
pitkä, tulee se aina ladata riittävän ajoissa. Lataa-
minen on joka tapauksessa tarpeen, kun huomaat 
laitteen tehon heikkenevän. Älä koskaan anna ak-
kusarjan tyhjentyä täysin. Tästä seuraa akkusar-
jan vahingoittuminen!

5.3 Akun tehonäyttö (kuva 4)
Paina akun tehonnäytön katkaisinta (kohta A). 
Akun tehonnäyttö (kohta B) ilmoittaa akun la-
taustilan 3 LED:in avulla.

Kaikki 3 LED:iä palavat:
Akku on ladattu täyteen.

2 tai 1 LED:iä palaa:
Akussa on vielä riittävästi tehoa.

1 LED vilkkuu:
Akku on tyhjä, lataa akku uudelleen.

Kaikki LED:it vilkkuvat:
Akku on purkautunut täysin ja vioittunut. Viallista 
akkua ei saa enää käyttää eikä ladata!

6. Käyttö

6.1 Suositellut sirotusasetukset (kuva 5a/
nro 1)

Kaikki sirotetuotteet toimitetaan ohjeiden kera, 
miten monta grammaa ainetta tulee levittää neli-
ömetrille. Vähäisissä määrissä läpivirtausmäärä 
tulee pitää alhaisena, suurissa määrissä läpivir-
tausmäärää voidaan korottaa.

Suositeltavia ovat seuraavat asetukset: 
Teho 1 + 2: hieno ruohonsiemen
Teho 3 + 4: kevyt lannoite
Teho 5 + 6: raskas lannoite
Teho 7 + 8: rakeinen lannoite tai jäänpoistoaine

Viite:
Monien muuttuvien tekijöiden vuoksi (esim. kä-
velynopeus, työkorkeus, moottorin kierrosluku, 
jne.) ei sirotusasetukselle voida antaa tarkkaa 
suositusta. Käyttäjän tulee itse asiassa tutkia 
kokeellisesti optimaalinen asetus ensimmäisen 
käytön aikana.

6.2 Levittäminen (kuvat 5a-5c)
Viite:
Päälle-pois-katkaisimella (2) toimennetaan sekä 
sirotetuotteen aukko (D) että myös sirotinratas (4).
Kierrosluvun säätimellä (6) asetetaan sirotinratta-
an (4) nopeus (1 = alhaisin / 6 = suurin nopeus). 
Mekaanisen sirotusleveyden rajoittimen (5) 
avulla voit vaikuttaa sirotusleveyteen vasemmalla 
reunalla. Kulje normaalilla nopeudella käsiteltävän 
pinnan poikki ja pitele yleissirotevaunua edessäsi, 
jotta sirotetuote voi levitä esteettä.
1. Varmista, että päälle-pois-katkaisinta (2) ei 

ole toimennettu ja että portaaton kierrosluvun 
säädin (6) on asennossa „1“.

2. Aseta sirotevaunu tukevalle pinnalle ja täytä 
sirotetuotetta sirotetuotteen säiliöön.

3. Säädä sirotusmäärän säätimellä (1) sirote-
tuotteelle suositeltu teho.

4. Säädä haluttu sirotusleveys kierrosluvun 
säätimellä (6) ja mekaanisella sirotusmäärän 
rajoittimella (5).

5. Paina päälle-pois-katkaisinta (2).
6. Korjaa tarvittaessa säätöjä, kun olet käsitellyt 

pienen alueen.
Viite: Jos siroteaukon työnnin (kuva 5b/nro D) 
kohta juuttuu kiinni, paina päälle-/pois-katkaisinta 
(kuva 5a/nro 2) useamman kerran irrottaaksesi 
sen.

7. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus

Vaara! 
Ennen varastointia ja puhdistusta sammuta laite 
ja vedä akku pois.

7.1 Puhdistus
•  Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo 

niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mah-
dollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhal-
la se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.

•  Suosittelemme laitteen puhdistamista heti 
joka käytön jälkeen.

•  Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen  
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä  
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka  
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huo-
lehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse 
vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun 
lisää sähköiskun vaaraa.

7.2 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvits-
evia osia.
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7.3 Varaosatilaus:
Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:
•  Laitteen tyyppi
•  Laitteen tuotenumero
•  Laitteen tunnusnumero
•  Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoit-
teesta www.isc-gmbh.info

8. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö

Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta välte-
tään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ai-
netta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi 
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-aine-
kiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri 
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveis-
ta. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin. 
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspis-
teeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos 
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele 
asiaa kuntasi hallinnosta. 

9. Häiriöt

Laite ei käy:
Tarkasta, onko akku ladattu ja toimiiko latauslaite. 
Mikäli laite ei toimi, vaikka se saa jännitettä, niin 
se tulee lähettää ilmoitettuun teknisen asiakaspal-
velun osoitteeseen.

 
 Koskee ainoastaan EU-maita

Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!

Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäy-
tetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen 
kansalliseksi laiksi muuntamisen mukaan tulee 
käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa 
ne ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen 
palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, 
että hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään 
asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan 
tätä varten luovuttaa myös keräyspisteeseen, 
joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten 
kierrätystalous- ja jätehuoltolakien tarkoittamalla 
tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin lii-
tettyjä lisävarusteita ja apuvälineitä, joissa ei ole 
sähköosia.

 Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toi-
mitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai 
muu monistaminen on sallittu ainoastaan iSC 
GmbH:n nimenomaisella luvalla.

  Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
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10. Latauslaitteen näyttö

Näytön tila
Merkitys ja toimenpiteetPunainen 

LED
Vihreä

LED
Pois Vilkkuu Käyttövalmiustila

Latauslaite on liitetty sähköverkkoon ja valmis käyttöön, latauslaitteessa ei 
ole akkua

Palaa Pois Lataaminen
Latauslaite lataa akun pikalatauksella. Vastaavat latausajat löytyvät suora-
an latauslaitteesta.
Viite! Todelliset latausajat voivat poiketa hieman annetuista latausajoista. 
Ne ovat riipüuvaiset akun jäljelläolevasta lataustehosta.

Pois Palaa Akku on ladattu ja valmis käyttöön.
Sen jälkeen latauslaite kytkeytyy hellävaraiselle lataukselle, kunnes akku 
on ladattu aivan täyteen.
Jätä tätä varten akku vielä noin 15 minuutin ajaksi latauslaitteeseen.
Toimenpide:
Ota akku pois latauslaitteesta. Irrota latauslaite sähköverkosta.

Vilkkuu Pois Sovitettu lataaminen
Latauslaite on siirtynyt hellävaraiseen lataustilaan.
Tällöin akkua ladataan turvallisuussyistä hitaammin ja sen lataaminen ke-
stää pitempään. Mahdollisia syitä ovat:
-Akkua ei ole ladattu hyvin pitkään aikaan.
-Akun lämpötila ei ole ihannealueella.
Toimenpide:
Odota, kunnes lataaminen on päättynyt, akkua voidaan tästä huolimatta 
ladata edelleen.

Vilkkuu Vilkkuu Häiriö
Lataaminen ei ole mahdollista. Akussa on vika.
Toimenpide:
Viallista akkua ei saa enää ladata.
Ota akku pois latauslaitteesta.

Palaa Palaa Lämpötilahäiriö
Akku on liian kuuma (esim. suorassa auringonpaisteessa) tai liian kylmä 
(alle 0°C)
Toimenpide:
Ota akku pois ja säilytä sitä 1 päivän ajan huoneenlämmössä (n. 20°C).
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 Asiakaspalvelutiedot

Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kump-
paneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalve-
lut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.

Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että 
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.

Laji Esimerkki
Kuluvat osat* Akku
Käyttömateriaali / käyttöosat*
Puuttuvat osat

* ei välttämättä kuulu toimitukseen!

Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin 
kysymyksiin:

• Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
• Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
• Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?  

Kuvaa tätä toimintavirhettä.
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 Takuutodistus 

Arvoisa asiakas, 
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi 
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakas-
palvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme 
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat 
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä 

tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä 
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien 
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritus-
vaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.

2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen 
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu 
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uu-
della.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsi-
työläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana 
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrat-
tavissa oleva rasitus.

3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita: 
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asi-
antuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä 
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai 
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta. 
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä 
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden 
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käy-
töstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot). 
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta 
tai muuten tavallisesta kulumisesta.

4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää en-
nen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden 
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan 
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uu-
delleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja. 

5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden 
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähe-
tettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen 
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipy-
mättä.

Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai 
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen. 

Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on 
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
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Oht! - vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit

Lapsed ei tohi seda seadet kasutada. Lapsi tuleb jälgida, kontrolli-
maks, et nad seadmega ei mängiks. Lapsed ei tohi seadet puhastada 
ega hooldustöid teha. Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sen-
soorsete või vaimsete võimetega isikud või ebapiisavate kogemuste 
ja teadmistega isikud, välja arvatud juhul, kui nad töötavad pädeva 
isiku järelevalve all või juhendamisel.
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Oht!
Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb 
seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad 
ohutusabinõud. Seepärast lugege kasutusjuhend 
/ ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need korra-
likult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel 
käeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule 
edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend / 
ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust õnne-
tuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva 
juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.

1. Ohutusjuhised

Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast 
brošüürist.
Oht!
Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid. 
Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjus-
tada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid alles.

Kasutatud sümbolite seletus (joonis 6)
1:  Tähelepanu! Hoidke mitteasjaosalised isikud 

ja ka loomad ohupiirkonnast eemal.
2:  Ettevaatust! Kandke tolmumaski. Võib tek-

kida tervistkahjustav tolm.
3:  Ettevaatust! Kandke kaitseprille. Töö ajal 

tekkivad killud, laastud ja tolm võivad nähta-
vust halvendada.

4:  Oodake, kuni kõik masinaosad on täielikult 
seisma jäänud, enne kui neid puutute.

5:  Ärge puutuge avasid.

2. Seadme kirjeldus ja 
tarnekomplekt 

2.1 Seadme kirjeldus (joonis 1)
1. Puistekoguse regulaator
2. Toitelüliti
3. Puistematerjali mahuti
4. Puisteratas
5. Puistelaiuse piirik
6. Pöörlemissageduse regulaator

2.2 Tarnekomplekt
Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on 
kõik vajalikud osad. Juhul, kui mõni osa on puu-
du, pöörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast 
kauba ostmist meie teeninduskeskusesse või lä-
himasse pädevasse ehitusmaterjalide kauplusse 
ning esitage kehtiv ostukviitung. Järgige siinkohal 

juhendi lõpus esitatud garantiitingimustes olevat 
garantiitabelit.
•  Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult 

välja.
•  Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja 

transporditoed (kui on olemas).
•  Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
•  Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole 

transpordikahjustusi.
•  Hoidke pakend võimalusel kuni garantiiaja 

lõpuni alles.

Oht!
Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguas-
jad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja 
pisidetailidega mängida! Oht alla neelata ja 
lämbuda!

• Universaallaotur
•  Originaalkasutusjuhend 
•  Ohutusjuhised 

3. Sihipärane kasutamine

Seade sobib ainult heinaseemnete, väetiste, 
kivisoola ja jäätõrjevahendi puistamiseks vabas 
õhus. Liiva ja pulbrilisi (jahu vormis) väetisi ei saa 
puistata. 

Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel. 
Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihi-
pärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigas-
tuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.

Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole 
konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega 
tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna min-
git garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses, 
käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevu-
saladel.
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4. Tehnilised andmed

Tööpinge:  ...............................................18 V d.c.
Maks. kaetav pind:  ................................... 800 m2

Maks. puistelaius:  .......................................... 5 m
Puistematerjali mahuti maht:  .........................3,3 l
Helivõimsus LWA:  ....................................77 db (A)
Helirõhutase LpA:  ...................................66 db (A)
Hälbepiir KWA / KpA  .................................. 3 dB (A)
Vibratsioon ah:  ......................................≤ 2,5 m/s2

Kaal:  ........................................................... 930 g

Tähelepanu!
Seade tarnitakse ilma akude ja laadijata ning 
seda tohib kasutada ainult sarja Power-X-Change 
liitium-ioonakudega!

Power-X-Change sarja liitium-ioonakusid tohib 
laadida ainult laadijaga Power-X-Charger.

Masina müra võib ületada 85 db (A). Sellisel juhul 
peab käitaja kasutusele võtma mürakaitsevahen-
did. Müra mõõdeti standardite EN ISO 11203 ja 
EN ISO 3744:2010 järgi. Tekitatavate võngete 
suurus käepidemel tehti kindlaks standardi 
EN 60745-1 järgi.

Tähelepanu!
Võnkeväärtused muutuvad sõltuvalt elektritöö-
riista kasutuspiirkonnast ning võivad erandjuhul 
nimetatud väärtusi ületada.

Piirake müra teket ja vibratsiooni miinimu-
mini!
•  Kasutage ainult täiesti korras seadmeid.
•  Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
•  Kohandage oma töömeetodid seadmega.
•  Ärge koormake seadet üle.
•  Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
•  Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.
•  Kandke kindaid.

Ettevaatus!
Jääkriskid
Ka siis, kui te kasutate elektritööriista eeskir-
jadekohaselt, jääb jääkriskide oht alati püsi-
ma. Esineda võivad järgmised elektritööriista 
konstruktsioonist ja mudelist tulenevad ohud:
1.  Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat 

tolmukaitsemaski.
2.  Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat 

kuulmiskaitset.
3.  Tervisekahjustused, mis tulenevad käte 

vibreerimisest juhul, kui seadet kasutatakse 
pikema aja jooksul või seda ei kasutata ega 
hooldata nõuetele vastavalt.

4. Silmakahjustused vajalike kaitseprillide mitte-
kasutamisel.

5. Enne kasutuselevõttu

Seade tarnitakse ilma akude ja laadijata!

5.1. Aku paigaldamine
Suruge aku lukustusnuppu (c), nagu joonisel 2 
näha, ja lükake aku selleks ettenähtud akukin-
nitusse. Niipea kui aku on asendis, mida näete 
joonisel 2, jälgige lukustusnupu fi kseerumist! Aku 
võetakse välja vastupidises järjekorras!

5.2 Aku laadimine (joonis 3)
1. Võtke aku seadmest välja. Selleks vajutage 

lukustusnuppu.
2. Kontrollige, kas aku tüübisildil toodud võrgu-

pinge vastab olemasolevale võrgupingele. 
Pange laadija toitepistik pistikupessa. Roheli-
ne valgusdiood hakkab vilkuma.

3. Pange aku (11) laadijale (10).
4. Punktis “Laaduri näidik” leiate tabeli valgusdi-

oodi näidiku tähendustega laaduril.

Laadimise käigus võib aku mõningal määral soo-
jeneda. See on täiesti normaalne.

Kui aku laadimine ei peaks võimalik olema, kon-
trollige,
•  kas pistikupesas on vool;
•  kas laadija laadimiskontaktidega on võimalik 

takistusteta ühendus.

Kui aku laadimine ei peaks ikka veel võimalik ole-
ma, palume teil saata
•  laadija
•  ja aku
meie klienditeenindusesse.

Aku pika kasutusaja huvides peaksite hoolitsema 
aku õigeaegse laadimise eest. See on vajalik igal 
juhul, kui märkate, et akuga seadme võimsus nõr-
geneb. Ärge laske akut kunagi täiesti tühjaks. See 
kahjustab akut!
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5.3 Aku täituvuse näidik (joonis 4)
Vajutage aku täituvuse näidiku nupule (A). Aku 
täituvuse näidik (B) annab aku laetuse tasemest 
teada kolme LED-lambiga.

Kõik 3 LEDi põlevad:
Aku on täiesti täis.

2 LEDi või 1 LED põleb:
Aku on veel piisavalt laetud.

1 LED vilgub:
Aku on tühi, laadige akut.

Kõik LEDid vilguvad:
Aku on jäägitult tühi ja on defektne. Defektset akut 
ei tohi rohkem kasutada ega laadida.

6. Käitamine

6.1 Soovitatavad puisteseadistused (joonis 
5a/ pos 1)

Kõik puistematerjalid tarnitakse juhisega, mitu 
grammi ruutmeetri kohta tuleb neid väljutada. 
Väiksemate koguste korral tuleb läbivoolu hulka 
madalana hoida, suurte koguste korral võib läbi-
voolu suurendada.

Soovitatavad on järgmised seadistused:
Astmed 1+2: peenikesed heinaseemned
Astmed 3+4: kerge väetis
Astmed 5+6: raske väetis
Astmed 7+8: pärliline väetis või jäätõrjevahend

Märkus:
Paljude muutuvate faktorite tõttu (nt liikumiskiirus, 
töökõrgus, mootori pöörlemissagedus jne) ei ole 
võimalik puisteseadistusi konkreetselt soovitada. 
Pigem tuleb optimaalne seadistus asutaja poolt 
esimesel kasutamisel välja selgitada.

6.2 Puistamine (joonis 5a-5c)

Märkus:
Toitelüliti (2) abil pannakse tööle nii puistemater-
jali ava (D) kui ka puisteratas (4).
Pöörlemissageduse regulaatori (6) abil regu-
leerite puisteratta (4) kiirust (1 = madalaim / 6 = 
kõrgeim kiirus). Mehaanilise puistelaiuse piiriku 
(5) abil mõjutate puistelaiust vasakul küljel. Liiku-
ge tavapärase kiirusega üle puistatava pinna ja 
hoidke universaallaotur enda ees, et puistetavat 
materjali saaks takistusteta levitada.

1. Veenduge, et toitelüliti (2) ei ole allavajutatud 
ja astmeteta pöörlemissageduse regulaator 
(6) on asendis „1“.

2. Asetage laotur kindlale pinnale ja pange puis-
tematerjal puistematerjalimahutisse (3).

3. Seadistage puistekoguse regulaator (1) puis-
tematerjali jaoks soovitatavale astmele.

4. Reguleerige pöörlemissageduse regulaatori 
(6) ja mehaanilise puistematerjali piiriku (5) 
abil soovitud puistelaius.

5. Vajutage toitelülitit (2).
6. Kohandage pärast väikesele pinnale laota-

mist vajadusel seadistusi.
Märkus: Kui puistematerjali ava liuglüliti (joonis 
5b/ D) peaks kinni kiiluma, vajutage selle vabasta-
miseks mitu korda toitelülitit (joon 5a/2).

7. Puhastus, hooldus ja varuosade 
tellimine

Oht!
Enne seadme hoiule panemist ja puhastamist 
tuleb see välja lülitada ja aku eemaldada.

7.1 Puhastamine
•  Hoidke kaitseseadised, õhupilud ja mootori-

kestad võimalikult tolmu- ja mustusevabad. 
Hõõruge seade puhta rätikuga puhtaks või 
puhastage suruõhuga madalal survel.

•  Soovitame puhastada seadet otsekohe 
pärast iga kasutamist.

•  Puhastage seadet regulaarselt niiske rätikuga 
ja vähese koguse vedelseebiga. Ärge kasu-
tage puhastusvahendeid või lahusteid; need 
võivad kahjustada seadme plastdetaile. Ar-
vestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi 
vett sattuda. Vee tungimine elektriseadmesse 
suurendab elektrilöögi saamise ohtu.

7.2 Hooldus
Seadme sisemuses ei asu muid hooldust vajavaid 
osi.

7.3 Varuosade tellimine
Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised an-
dmed:
•  Seadme tüüp
•  Seadme artiklinumber
•  Seadme identifitseerimisnumber
•  Vajamineva varuosa varuosanumber
Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt 
www.isc-gmbh.info.
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8. Jäätmekäitlus ja taaskasutus

Transpordikahjustuste vältimiseks on seade 
pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega 
taaskasutatav ning selle saab toorainetöötlusse 
tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosne-
vad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall 
ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprügi 
hulka. Asjatundlikuks käitlemiseks tuleks seade 
anda ära vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea 
ühtki kogumiskohta, siis küsige teavet kohalikust 
omavalitsusest. 

9. Rikked

Seade ei tööta:
kontrollige, kas aku on laaditud ja kas laadija on 
töökorras. Kui seade olemasolevast pingest hoo-
limata ei tööta, saatke see nimetatud klienditeen-
indusaadressile.

 Ainult Euroopa Liidu riikidele

Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!

Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EÜ elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriikli-
kele kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised 
tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile 
keskkonnasäästlik taaskasutus.

Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnõudele: 
Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuh-
te lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisele 
kaasa aitama sobivale taaskasutusele. Seega 
võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, 
mis korraldab selle kõrvaldamise riikliku ringlus-
majanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. 
Asjasse ei puutu vanade seadmete elektrikompo-
nentideta lisaseadmed ja abivahendid.

 Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate doku-
mentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, 
ka osaliselt, on lubatud ainult iSC GmbH loal.

  Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud
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10. Laadija näidik

Näidiku olek Tähendus ja abinõu
Punane 

LED
Roheline 

LED
väljalülita-
tud

Vilgub Töövalmidus
Laadija on võrku ühendatud ja töövalmis, aku ei ole laadijas

Põleb väljalülita-
tud

Laadimine
Laadija laeb akut kiirrežiimil. Vastavad laadimisajad leiate vahetult laadijalt.
Märkus! Olenevalt olemasolevast laetuse tasemest võivad tegelikud laadi-
misajad etteantud aegadest natuke erineda.

väljalülita-
tud

Põleb Aku on täis ja töövalmis.
Seejärel lülitatakse ümber õrnale laadimisele, kuni aku on täiesti täis la-
etud.
Laske selleks aku umbes 15 minutit kauem laadijal olla.
Abinõu:
Võtke aku laadijast välja. Eraldage laadija vooluvõrgust.

Vilgub väljalülita-
tud

Paindlik laadimine
Laadija asub säästva laadimise režiimil.
Akut laetakse turvalisuse tõttu aeglasemalt ja selleks kulub aega kauem. 
Sellel võivad olla järgmised põhjused.
- Akut ei ole pikka aega laetud.
- Aku temperatuur ei ole ideaalses vahemikus.
Abinõu:
Oodake, kuni laadimine on lõpetatud, akut saab sellele vaatamata edasi 
laadida.

Vilgub Vilgub Viga
Laadimine ei ole enam võimalik. Aku on defektne.
Abinõu:
Defektset akut ei tohi rohkem laadida.
Võtke aku laadijast välja.

Põleb Põleb Temperatuurihäire
Aku on liiga kuum (nt otsese päikesekiirguse tõttu) või liiga külm 
(madalam kui 0 °C).
Abinõu:
Eemaldage aku ja hoidke seda 1 päev toatemperatuuril (umbes 20 °C).
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  Hooldusteave

Meil on kõikides garantiitunnistusel loetletud riikides pädevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed 
leiate garantiitunnistuselt. Nemad on Teie käsutuses seoses mis tahes hooldusküsimustega, nagu re-
monditööd, varu- ja kuluosade muretsemine või kulumaterjalid.

Tuleb tähele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid või loomulikke kulumisilmin-
guidjärgmistel detailidel ning neid detaile käsitletaksekulumaterjalina.

Kategooria Näide
Kuluosad* Aku
Kulumaterjal / Kuluosad*
Puuduolevad detailid

* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!

Puuduste või rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil www.isc-gmbh.info. Märki-
gekindlasti vea täpne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul järgmistele küsimustele.

• Kas seade on töötanud või oli ta algusest peale defektne?
• Kas Teile hakkas enne defekti ilmnemist midagi silma (defekti tunnused)?
• Missugune tõrge Teie arvates seadmel on (põhitunnus)?  

Kirjeldage seda tõrget.
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 Garantiitunnistus 

Lugupeetud klient!
Meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult töötama, on meil siiralt 
kahju ja me palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse lõpus toodud aad-
ressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel. Garanti-
inõuete esitamisel kehtib järgnev:
1. Käesolevad garantiitingimused on suunatud ainult tarbijatele, st füüsilistele isikutele, kes ei soovi 

toodet kasutada oma kommerts- või muuks iseseisvaks tegevuseks. Käesolevad garantiitingimused 
reguleerivad täiendavaid garantiiteenuseid, mida allpool nimetatud tootja lubab oma uute seadmete 
ostjatele lisaks seaduslikule garantiile osutada. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garanti-
inõudeid. Meie garantiiteenus on Teile tasuta.

2. Garantiiteenus hõlmab ainult teie poolt ostetud, allpool nimetatud tootja toodetud uue seadme neid 
puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kõr-
valdamise või seadme vahetamisega.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega kutse-
tegevuses kasutamise otstarbel. Seetõttu ei kehti garantiileping juhul, kui seadet kasutatakse garan-
tiiajal ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.

3. Meie garantii alla ei kuulu: 
- kahjud, mis on tekkinud montaažijuhendi mittejärgimise või asjatundmatu paigalduse, kasutus-
juhendi mittejärgimise (nagu nt vale võrgupinge või vooluliigi ühendamisel) või hooldusjuhendi ja 
ohutusnõuete eiramise tõttu, samuti seadme jätmise tõttu ebaharilike keskkonnatingimuste kätte või 
puuduliku hoolduse ja kontrolli tõttu. 
- seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku või asjatundmatu käsitsemise tõttu (nagu nt 
seadme ülekoormamine või lubamatute instrumentide või tarvikute kasutamine), võõrkehade (nt liiv, 
kivid või tolm, transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju 
korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärjel). 
- kahjustused seadmel või seadme osadel, mis on põhjustatud kasutamisest tingitud, tavalise või 
muu loomuliku kulumise tagajärjel.

4. Garantiiaeg on 24 kuud ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada 
garantiiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garan-
tiiaja kestuse lõppu on välistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiiaega või 
antakse nõude tõttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See kehtib 
ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.

5. Garantiinõude esitamiseks registreerige defektne seade aadressil: www.isc-gmbh.info. Hoidke oma 
seadme ostukviitung või teised ostutõendid alles. Seadmete korral, mis saadetakse ilma vastavate 
tõenditeta või ilma tüübisildita, on klassifi tseerimise võimaluse ebapiisavuse tõttu garantii välistatud. 
Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue 
seadme.

Enesestmõistetavalt kõrvaldame seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui garantiiaeg on 
läbi, kuid sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.

Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tähelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles kasu-
tusjuhendis antud hooldusteabele.
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D  erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und 
Normen für Artikel

GB explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product

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

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

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

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

P declara a seguinte conformidade, de acordo com as 
diretiva CE e normas para o artigo

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

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

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

EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU 

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

izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice 

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

következő konformitást jelenti ki

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

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

LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi 

normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την 

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

normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i 

normama za artikal 
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты 

соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу 

директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно 

ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifl eri ve normları gereğince aşağıda 

açıklanan uygunluğu belirtir
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og 

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

 Konformitätserklärung

Universalstreuer GE-US 18 Li (Einhell)

  2014/29/EU 
 2005/32/EC_2009/125/EC 
 2014/35/EU 
 2006/28/EC 

X  2014/30/EU 
 2014/32/EU 
 2014/53/EC 
 2014/68/EU 
 (EU)2016/426 
Notifi ed Body: 

 (EU)2016/425
X  2011/65/EU

 X  2006/42/EC
 Annex IV
Notifi ed Body:
Reg. No.:

 2000/14/EC_2005/88/EC
 Annex V
 Annex VI
  Noise: measured LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notifi ed Body:

 2012/46/EU - (EU)2016/1628
Emission No.:

Standard references: EN 55014-1; EN 55014-2; EN 62841-1; EN 62321

Landau/Isar, den 12.11.2018

First CE: 18   Archive-File/Record: NAPR018490
Art.-No.: 34.154.10 I.-No.: 11018 Documents registrar: Landauer Josef
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

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