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1. VIKTIG INFORMASJON

LES ALLE INSTRUKSJONER!

        

        ADVARSEL: Les denne instruksjonsboken før du bruker maskinen.

Denne løvblåseren har mange ulike funksjoner som gjør den enkel i bruk. 
Sikkerhet, ytelse og pålitelighet har vært høyeste prioritet når dette produktet ble 
designet, samt at den skal være enkel å vedlikeholde og bruke.

   FARE!  Personer med elektroniske enheter som f.eks. pacemaker, bør rådføre 
seg med lege før de bruker dette produktet. Dersom man bruker elektrisk utstyr i 
nærheten av en pacemaker, kan det påvirke pacemakerens funksjon.

   ADVARSEL!  For å garantere sikkerhet og pålitelighet, bør alle reparasjoner 
og utskifting av deler utføres av din Honda fagforhandler.
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2. ADVARSELMERKING

ADVARSELMERKING

Formålet med advarselmerking, er at du skal være oppmerksom på mulige farer. 
Vær sikker på at du forstår advarslene på advarselmerkene ordentlig. Symbolene 
eliminerer ikke selve risikoen. Instruksjonene og advarslene erstatter ikke for-
håndsreglene for å forebygge ulykker. 

Disse gir viktig informasjon til brukeren og/eller instruksjoner. Dersom disse ikke blir 
fulgt kan det lede til skader på utstyret eller personskader. Disse begynner med 
ordet «MERK» som i eksempelet under:

MERK: Utstyret og/eller eiendommen kan skades dersom disse instruksjonene 
ikke følges.

   ADVARSEL!  Vi ber deg om å lese instruksjonsboken nøye og vær sikker på 
at du forstår innholdet i boken og advarslene på advarselmerkene som «FARE», 
«ADVARSEL» og «FORSIKTIG» før du bruker dette produktet. Hvis man ikke følger 
alle instruksjoner, kan det resultere i elektrisk støt, brann eller andre skader.

        ADVARSEL!  Bruk av el-verktøy kan resultere i at gjenstander slynges 
mot kroppen og ansiktet som kan lede til alvorlige øyeskader. Bruk verne-
briller, ansiktsvisir, hjelm og øvrig sikkerhetsutstyr for å beskytte øyne og 
kropp mot gjenstander som kan slynges fra en løvblåser som er i bruk.

FORHÅNDSREGLER FOR Å FOREBYGGE SKADER OG INFORMASJON
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3. SIKKERHETSREGLER

SIKKERHETSSYMBOLER

Denne siden viser og beskriver sikkerhetssymboler som kan finnes på dette produktet.
Les, forstå og følg alle instruksjonene på denne maskinen før du monterer og 
begynner å bruke den.

 

Faresymbol Angir en potensiell risiko for personskade

Bruk alltid vernebriller eller briller med 
sidebeskyttelse og ansiktsvisir når du 
bruker dette produktet.

Bruk alltid hørselvern når du bruker dette 
produktet.

For å redusere risikoen for skade, er 
det viktig at brukeren leser 
instruksjonsboken nøye.

ADVARSEL: Ikke bruk produktet i regn 
eller la det stå ute i regnvær.

Pass på at personer befinner seg på 
minst 15 meters avstand.

Ta ut batteriet før demontering, før 
eventuelle justeringer, rengjøring eller 
når produktet ikke er i bruk.

Les 
instruksjonboken

Pass på at ingen 
personer befinner 
seg i nærheten.

Ta ut batteriet

Utsettes ikke for 
fukt

Beskytt øynene

Beskytt ørene
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3. SIKKERHETSREGLER
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Luftvolum

Luftstrømshastighet

Når man bruker el-verktøy, skal man alltid følge grunnleggende forhåndsregler som 
følger:

GENERELLE SIKKERHETSREGLER FOR EL-VERKTØY

     ADVARSEL! Les alle advarsler og sikkerhetsregler. Hvis man ikke følger alle 
instruksjoner, kan det resultere i elektrisk støt, brann eller andre alvorlige skader.

Ta godt vare på alle advarslene og instruksjonene for fremtidige referanser.

Det anvendte uttrykket «el-verktøy» gjelder for nett-tilkoblet utstyr (230v med ledning) 
og batteridrevet utstyr (uten ledning).

SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN

• Hold arbeidsområdet rent og ryddig og sørg for bra belysning. Rotete eller mørke 
arbeidsområder kan føre til ulykker.

• Ikke arbeid med el-verktøyet i eksplosjonsutsatte omgivelser – der det befinner seg 
brennbare væsker, gass eller støv. El-verktøy lager gnister som kan antenne støv 
eller damp.

• Hold barn og andre personer unna når el-verktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret 
under arbeidet, kan du miste kontrollen over el-verktøyet.
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3. SIKKERHETSREGLER

ELEKTRISK SIKKERHET

• Støpselet til el-verktøyet må passe inn i stikkontakten. Støpselet må ikke modifiseres 
på noen som helst måte, unngå bruk av overganger og skjøteledninger ved bruk av 
utstyr som er beregnet for jording. Ved bruk av riktige og jordete stikkontakter og 
støpsler reduseres risikoen for elektrisk støt og andre alvorlige skader.

• Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer eller 
kjøleskap. Det er større fare ved elektriske støt hvis kroppen din er jordet.

• Hold el-verktøyet unna regn eller fuktighet. Dersom det kommer vann i et 
 el-verktøyet, øker risikoen for elektriske støt.

• Ikke bruk ledningen til andre formål, f. eks. til å bære el-verktøyet, henge det opp 
eller trekke det ut av stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter 
eller bevegelige deler. Med skadede eller viklede ledninger øker risikoen for 

 elektriske støt.

• Når du arbeider utendørs med el-verktøyet, må du kun bruke en skjøteledning
 som er egnet til utendørs bruk. Dette reduserer risikoen for elektriske støt.

• Hvis det ikke kan unngås å bruke el-verktøyet i fuktige omgivelser, må du bruke en 
jordfeilbryter. Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.

PERSONLIG SIKKERHET

• Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk fornuft når du arbeider med et
 el-verktøy. Ikke bruk el-verktøy når du er trett eller er påvirket av narkotika,
 alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av el-verktøyet 

kan føre til alvorlige skader.

• Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller. Bruk av personlig
 sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – 
 avhengig av type og bruk av el-verktøyet – reduserer risikoen for personllig skader.

• Unngå utilsiktet start. Pass på at startknappen er i av-stilling før el-verktøyet kobles 
til et strømuttak eller batteri eller før el-verktøyet løftes opp for å bæres. Hvis du 
holder fingeren på bryteren når du bærer el-verktøyet, kan dette føre til uhell.

• Fjern justeringsverktøy eller skrutrekkere før du slår på el-verktøyet. Et verktøy som 
befinner seg i en roterende del, kan føre til skader.
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3. SIKKERHETSREGLER

• Unngå å bøye deg for mye over. Sørg for å stå stødig og i balanse. Dermed kan
 du kontrollere el-verktøyet bedre i uventede situasjoner.

• Bruk egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hår, tøy og hansker
 unna roterende deler. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i 

roterende deler.

• Hvis utstyret har mulighet for at det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinn-
retninger, må du forvisse deg om at disse er koblet og brukes på korrekt måte. Bruk 
av et støvavsug reduserer farer grunnet støv.

BRUKERANSVAR

• Ikke overbelast verktøyet. Bruk et el-verktøy som er beregnet til den type arbeid du 
vil utføre. Med et passende el-verktøy arbeider du bedre og sikrere.

• Ikke bruk el-verktøy med defekt på-/av-bryter. Et el-verktøy som ikke lenger kan slås 
av eller på, er farlig og må repareres.

• Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern batteriet før du utfører justeringer
 på el-verktøyet, skifter utstyrsdeler eller lagrer maskinen. Disse tiltakene forhindrer 

en utilsiktet start.

• El-verktøy som ikke er i bruk må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la verktøyet 
bli brukt av personer som ikke er fortrolig med eller som ikke har lest disse instruk-
sjonene. El-verktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.

• Vær nøye med vedlikeholdet av el-verktøyet. Kontroller om bevegelige deler 
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, slik at 
dette innvirker på el-verktøyets funksjon. La disse skadede delene repareres før el-
verktøyet brukes. Dårlig vedlikeholdte el-verktøy er årsaken til mange uhell.

• Hold kuttedelene skarpe og rene. Godt vedlikeholdte kuttedeler med skarpe skjær 
setter seg ikke så ofte fast og er lettere å kontrollere.

• Bruk el-verktøy, tilbehør, justeringsverktøy osv. i henhold til disse instruksjonene. 
Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av el-verktøy til 
andre formål enn det som er angitt, kan føre til farlige situasjoner.
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3. SIKKERHETSREGLER

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE PRODUKTER

• Lad batteriet kun opp i ladeapparater som er anbefalt av produsenten. Det oppstår 
brannfare hvis et ladeapparat som er egnet til en bestemt type batterier, brukes med 
andre batterier.

• Bruk derfor kun riktig type batterier for el-verktøyene. Bruk av andre batterier kan 
medføre skader og brannfare.

• Hold batteriet som ikke er i bruk unna binders, mynter, nøkler, spikere, skruer eller 
andre mindre metallgjenstander, som kan lage en forbindelse mellom kontaktene. 
En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.

• Ved feil bruk kan det lekke væske ut av batteriet. Unngå kontakt med denne 
væsken. Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann. Hvis det kommer væske i 
øynene, må du i tillegg oppsøke en lege. Batterivæske som renner ut kan føre til 
irritasjoner på huden eller forbrenninger.

SERVICE

• El-verktøyet ditt skal alltid kun repareres av din Honda fagforhandler og kun med 
originale reservedeler. Slik opprettholdes verktøyets sikkerhet.

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET

BRUKERENS ANSVAR

• Les denne instruksjonsboken nøye. Gjør deg kjent med betjeningsfunksjonene og 
hvordan disse skal anvendes før du bruker løvblåseren.

• La aldri barn bruke løvblåseren.

• La ikke barn eller folk som ikke kjenner sikkerhetsreglene i denne boka få bruke 
løvblåseren. Lokale bestemmelser kan også sette en nedre aldersgrense for bruk av 
slikt utstyr.

• Bruk ikke løvblåseren når dyr eller folk og da spesielt barn er i nærheten.

• Husk at det alltid er brukeren som er ansvarlig for sikkerheten og eventuelle skader 
på mennesker eller annen manns eiendom.

FARE!  Personer med elektroniske enheter som f.eks. pacemaker, bør rådføre 
seg med lege før de bruker dette produktet. Dersom man bruker elektrisk 
utstyr i nærheten av en pacemaker, kan det påvirke pacemakerens funksjon.
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3. SIKKERHETSREGLER

FORBEREDELSER

• Bruk fornuftig antrekk med lange ermer, lange bukser og vernestøvler. 

• Bruk ikke løstsittende klar eller smykker som kan bli dratt inn i luftinntaket. Hold 
langt hår vekk fra luftinntaket.

• Bruk vernebriller når du bruker løvblåseren.

• For å unngå irriterende støv er det anbefalt å bruke støvmaske. 

• Kontroller att batteriet ikke har skader før du bruker løvblåseren. Bruk ikke løv-
 blåseren dersom batteriet er skadet.

• Bruk ikke løvblåseren med defekt beskyttelse, eller uten sikkerhetsanordninger, 
f.eks. en avfallssamler på plass. 

BRUK

• Ta ut batteriet 
 1. Når du skal forlate løvblåseren uten tilsyn
 2. Før du fjerner hindringer
 3. Før du kontrollerer, rengjør eller vedlikeholder løvblåseren.
 4. Dersom løvblåseren begynner å vibrere unormalt

• Bruk løvblåseren kun i dagslys eller god belysning. 

• Unngå å bøye deg for mye over. Sørg for å stå stødig og i balanse. 

• Sørg for å ha godt fotfeste i skråninger. 

• Gå, løp aldri når du arbeider.

• Hold alle luftinntakene frie for avfall.

• Blås aldri avfall i retning mot mennesker i nærheten.

• Det anbefales at man kun bruker løvblåseren på dagtid og ikke tidlig om morgenen 
eller sent på kvelden, da lyden kan forstyrre mennesker i nærheten.

• Det anbefales å bruke en rake eller feiekost for å løsne fastsittende avfall fra bakken 
før man bruker løvblåseren.

• Det anbefales å væte støvete områder noe.

• Bruk løvblåseren med blåserrøret på slik at luftstrømmen kan arbeide nær bakken. 

• Bruk ikke løvblåseren nær åpne vinduer osv.

ADVARSEL:  Fare for roterende deler! 
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HBP20A, HBP40A HBC210W, HBC550W

3. SIKKERHETSREGLER

VEDLIKEHOLD OG LAGRING

• Hold alle muttere, skruer og bolter forsvarlig skrudd til og sørg for at løvblåseren er i 
god stand. 

• Kontroller avfallsoppsamleren ofte for å se om den er slitt eller skadet. 

• Bytt ut slitte eller skadede deler med nye.

• Bruk kun originale reservedeler og tilbehør. 

• Løvblåseren skal lagres på et tørt sted.

VIKTIG

LESES NØYE FØR BRUK

OPPBEVARES FOR FREMTIDIGE REFERANSER

• Gjør deg kjent med hvordan løvblåseren fungerer. Les denne instruksjonsboken 
nøye. Lær deg funksjoner og begrensninger såvel som potensielle farer. Dersom 
man følger alle instruksjonene reduseres risikoen for elektrisk støt, brann og 

 alvorlige skader.

• Hold løvblåseren unna regn eller fuktighet. Dersom det kommer vann inn i
 løvblåseren, øker risikoen for elektriske støt.

• La ikke løvblåseren bli brukt som et leketøy. Vær oppmerksom når den blir brukt i 
nærheten av barn.

• Brukes kun som beskrevet i denne instruksjonsboken. Bruk kun tilbehør som er 
anbefalt av Honda. 

• Dersom løvblåseren ikke fungerer som den skal, hvis den mistes på bakken, blir 
 skadet, blir glemt igjen ute eller havner i vannet, skal den leveres for ettersyn til din 

Honda fagforhandler.

• Rør ikke laderen, laderens kontakter og laderens poler med våte hender. 

   ADVARSEL:  Løvblåseren skal kun repareres av din Honda fagforhandler og 
kun med originale reservedeler. Slik opprettholdes verktøyets sikkerhet.

   ADVARSEL:  For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller skade:
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HBP20A, HBP40A HBC210W, HBC550W

3. SIKKERHETSREGLER

• Plasser ingen gjenstander i noen åpninger. Løvblåseren skal ikke brukes når en 
åpning er blokkert. Pass på at åpningene er fri for støv, fiber, hår eller annet som kan 
redusere luftstrømsinntaket.

• Hold håret, løstsittende klær, fingrer og andre kroppsdeler vekk fra åpninger og 
roterende deler. Løstsittende klær, smykker eller langt hår kan dras inn i luftinntaket.

• Sett opp håret til over skuldernivå for å hindre at det kommer inn i roterende deler.

• Vær ekstra oppmerksom når løvblåseren blir brukt ved trapper.

• Lad ikke opp batteriet ute.

• Bruk kun lader som er anbefalt av Honda.

• Forlat ikke løvblåseren uten tilsyn når batteriet sitter i. Ta ut batteriet når løvblåse-
ren ikke er i bruk eller før vedlikehold.

• Ikke bruk løvblåseren i eksplosjonsutsatte omgivelser – der det befinner seg
 brennbare væsker, gass eller støv. Løvblåseren lager gnister som kan antenne støv
 eller damp.

• Bruk kun batterier som er spesialtilpasset denne løvblåseren. Dersom man bruker 
andre batterier kan det føre til brannfare.

• Brukes kun med de batteriene og laderne som er beskrevet under:

• Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk fornuft når du arbeider med et
 el-verktøy. Ikke bruk el-verktøy når du er trett eller er påvirket av narkotika,
 alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av el-verktøyet
 kan føre til alvorlige skader.

• Unngå utilsiktet start. Pass på starthendelen er låst eller i av-stilling før batteriet blir 
satt inn. Dersom man bærer løvblåseren med en finger på starthendelen eller setter 
i batteriet når starthendelen er på, kan dette føre til uhell.

ADVARSEL:  
– Batteriet skal tas ut av el-verktøyet før det skal kastes.
– Batteriet skal kastes på en sikker måte.

 

BATTERI LADER
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3. SIKKERHETSREGLER

• Bruk sikkerhetsutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. Støvmaske, sklisikre vernesko, 
hjelm eller hørselvern bør brukes i visse tilfeller. 

• Bruk ikke løvblåseren når du står på ustabile overflater, som stiger, tak, trær eller 
ujevne og mindre trygge steder uten støtte. Godt fotfeste på en solid overflate gir 
bedre kontroll over løvblåseren i uforutsette situasjoner. 

• Vær alltid oppmerksom på hvor du har føttene, om det er barn eller husdyr i nærheten 
når du tar ut batteriet fra løvblåseren. Dersom batteriet faller ut, kan det forårsake 
alvorlige personskader. Ta aldri ut batteriet når du befinner deg høyt oppe.

• Ikke bruk løvblåseren med defekt på-/av-bryter. En løvblåser som ikke lenger kan 
slås av eller på, er farlig og må repareres. 

• Ta ut batteriet fra løvblåsere før eventuelle justeringer, skifter tilbehør eller ved lagring. 
Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet start.

• Slå av løvblåseren før du tar ut batteriet. 

• FORSØK IKKE å løsne fastsittende avfall fra løvblåseren før du har tatt ut batteriet. 

• Kontroller om bevegelige deler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler 
er brukket eller skadet, slik at dette innvirker på løvblåserens funksjon. La disse 
skadede delene repareres før løvblåseren brukes. Dårlig vedlikeholdte løvblåsere er 
årsaken til mange uhell.

• Pass på at løvblåseren og håndtakene er tørre, rene og uten olje og fett. Bruk en 
ren klut for rengjøring. Bruk aldri bremsevæske, bensin, oljebaserte produkter, 
smørefett eller løsningsmiddel når du rengjør løvblåseren. Dersom denne instruk-
sjonen følges, reduseres risikoen for å miste kontrollen over løvblåseren og man 
unngår skade på plastdeler.

• Bruk alltid vernebriller med sidebeskyttelse. Vanlige briller fungerer ikke som 
vernebriller. Dersom man følger denne instruksjonen følges, reduseres risikoen for 
øyeskader.

• Beskytt lungene. Bruk støvmaske dersom du arbeider i støvete områder. Dersom 
man følger denne instruksjonen følges, reduseres risikoen for personskader.

• Beskytt ørene. Bruk hørselvern ved arbeid over lang tid. Dersom man følger denne 
instruksjonen følges, reduseres risikoen for personskader.

• Batteridrevne løvblåsere behøver ikke tilsluttes et strømuttak og er derfor alltid 
klar for bruk. Vær oppmerksom på mulige farer når du bruker den batteridrevne 
løvblåseren og når du skifter tilbehør.  Dersom man følger denne instruksjonen 
følges, reduseres risikoen for elektrisk støt, brann og alvorlige personskader.

• Bruk arbeidsantrekk med lange ermer, lange bukser, støvler og arbeidshansker. 
Unngå vide klær og smykker som kan  komme inn i roterende deler.
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3. SIKKERHETSREGLER

• Jobb aldri barbent eller i sandaler. Det sikreste er å bruke vernestøvler med sklisikre 
såler og tåbeskyttelse. 

• Batteriet kan eksplodere i nærheten av en antenningskilde, f.eks. en kontrollampe. 
For å redusere risikoen for alvorlige personskader, skal man aldri bruke et batteri-
drevet el-verktøy i nærheten av åpen flamme. Ett batteri som eksploderer kan slynge 
ut batterideler og kjemikalier. Dersom dette skulle skje, skal man umiddelbart skylle 
med vann. 

• Sørg for å stå stødig og i balanse. Unngå å bøye deg for mye over. Dermed kan du 
kontrollere løvblåseren bedre i uventede situasjoner.

• Kontroller arbeidsområdet før hver bruk. Rydd vekk gjenstander som steiner, knust 
glass, spiker, kabel eller snøre som kan slynges av gårde fra løvblåseren eller det 
feste seg i utstyret.

• Pek ikke med løvblåserrøret i retning mot mennesker og dyr. 

• Bruk aldri løvblåseren uten at utstyret er ordentlig montert. Sørg alltid for å ha 
blåserrøret påmontert.

• Når løvblåseren ikke er i bruk, skal den lagres innomhus på et tørt sted utilgjengelig 
for barn.

• Pass på at personer, barn og dyr befinner seg på minst 15 meters avstand.

• Service på løvblåseren skal utføres av fagpersonell, kontakt din Honda fagforhandler. 
Service og vedlikehold utført av ukvalifisert personell kan resultere større risiko for 
ulykker.

• Ved service skal man kun bruke originale reservedeler som står nevnt i denne
 instruksjonsboken. Dersom man bruker deler som ikke oppfyller originalutstyrets
 spesifikasjoner, kan det føre til at løvblåseren fungerer dårlig og har en sikkerhets-

risiko.

• Bruk aldri løvblåseren i nærheten av åpen ild eller varm aske. Det kan føre til 
brann, alvorlige personskader eller skade på eiendom.

• Bruk aldri løvblåseren til å spre kjemikalier, gjødningsmiddel eller andre giftige 
substanser. Dersom man spre disse substansene kan det føre til alvorlige skader 
på operatøren og personer i nærheten.

• Plasser aldri løvblåseren på annet enn en hard og ren overflate mens motoren går. 
Grus, sand og løvavfall kan komme inn i luftinntaket og slynges mot operatøren 
eller personer i nærheten som kan føre til alvorlige skader. 

• Ta vare på disse instruksjonene. Se i dem ofte og bruk dem for å lære opp andre 
som skal bruke løvbåseren. Dersom du låner bort løvblåseren til andre, må 

 instruksjonsboken følge med utstyret for å hindre at alvorlige skader skjer.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE!
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4. INTRODUKSJON / 5. IDENTIFISERING AV MASKINEN

INTRODUKSJON

Gratulerer med ditt valg av batteridreven løvblåser. Sikkerhet, ytelse og pålitelighet 
har vært høyeste prioritet når dette produktet ble designet og utviklet.

Skulle det oppstå et problem som du selv ikke enkelt kan løse, kontakt din Honda 
fagforhandler.

Denne instruksjonsboken inneholder viktig informasjon om sikker montering, bruk og 
vedlikehold av løvblåseren. Les den nøye før du bruker løvblåseren. Oppbevar 
instruksjonsboken på et lett tilgjengelig sted.

(1) ADVARSEL: Les instruksjonboken før du bruker maskinen.

(2) ADVARSEL: Fare for at gjenstander kan slynges ut.

(3) ADVARSEL: Ta ut batteriet.

(4) Modell - type

(5) Konformitetsmerke, i følge EU-direktiver. 

(6) Serienummer

(7) Produsentens navn og adresse

SERIENUMMER________________________  KJØPSDATO ______________________

SKRIV OPP BÅDE SERIENUMMER OG KJØPSDATO. 
OPPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED

IDENTIFISERING AV MASKINEN
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56V  
Boost: 21000 /min
Høy: 18000 /min
Lav: 10000 /min
Boost: 810 m3/t
Høy: 650 m 3/t
Lav: 420 m 3/t
Boost: 148 km/t
Høy: 120 km/t
Lav: 72 km/t

 
10 min. (Boost)
18 min. (Høy hastighet)
60 min. (Lav hastighet)

2,34 kg

 82,0 dB(A)   KPA=2,5 dB(A)

 95 dB(A) 

 100 dB(A) 

 1,067 m/s2   K=1,5 m/s2

6. SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER

• Den totale verdien av erklært vibrasjon kan også benyttes i en foreløpig vurdering 
av eksponering.

Spenning

Tomgangshastighet

Vifteeffekt

Luftstrømshastighet

Ca. brukstid
(med HONDA HBP20A-batteri 2,0 AH)

Vekt på løvblåser (uten batteri, 
men med blåserrør)

Faktiskt akustisk støynivå ved brukerens 
arbeidsstilling LPA i flg. ISO22868 

Målt akustisk støynivå LWA

(i flg. 2000/14/EC)

Garantert akustisk støynivå LWA

(i flg. 2000/14/EC)

Vibrasjon ah  
(i. flg. ISO22868)
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7. MONTERING

     ADVARSEL: Dersom deler er skadet eller mangler, må ikke produktet brukes før 
delene har blitt erstattet. Bruk av dette produktet med skadede eller manglende deler
kan forårsake alvorlige personskader.

     ADVARSEL: Forsøk ikke å modifisere dette produktet eller bruke tilbehør som ikke 
er anbefalt for denne løvblåseren. Slike endringer eller modifiseringer kan lede til 
risikofylte situasjoner og eventuelle alvorlige personskader.

 

 

 

MONTERING

UTPAKKING

Dette produktet leveres ferdig montert.

 •   Ta produktet og annet tilbehør forsiktig ut av esken. Kontroller at alle deler er med  
    i.h.t. pakklisten.

             

 •   Kontroller produktet nøye for å forsikre deg om at ingen skader har oppstått 
     under frakt.

 •   Kast ikke innpakningen før du har kontrollert produktet og konstantert at alt 
     fungerer som det skal.

 •   Dersom deler er skadet eller mangler, returner produktet til din Honda 
     fagforhandler.

     ADVARSEL: Bruk ikke dette produktet dersom noen deler i pakklisten allerede er 
montert på produktet når du pakker opp. Deler i denne listen har ikke blitt montert av 
produsenten, da det er kunden selv som skal montere dem. Bruk av et produkt som er
feil montert, kan føre til alvorlige personskader.



19

1
1
1

1

8. MEDFØLGENDE DELER

PAKKLISTE

DELENAVN

Løvblåser

Blåserrør

Instruksjonsbok
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 4

 
 

9. BESKRIVELSE

      ADVARSEL: Sikker bruk av dette produktet krever at du forstår innholdet i denne 
instruksjonsboken samt kunnskap om arbeidet du skal utføre. Før du bruker dette 
produktet skal du lære å kjenne alle driftsfunksjoner og sikkerhetsregler.

LØVBLÅSERENS HOVEDDELER
KJENN LØVBLÅSEREN DIN (Figur 4)

Luftinntak

Luftinntak

Luftstrøm

Blåserrør

Feste til sele

Feste til sele
Boost knapp

Håndtak 

Elektriske 
kontakter

Sperrelås

Sikkerhetshendel

Start/Stopp
hendel

Justering av
luftstrømshastighet

Frigjøingsknapp 
for batteri

Utløser-
mekanisme

Start/Stopp hendel     Starter og stopper løvblåseren

Sikkerhetshendel        Forhindrer utilsiktet start av starthendelen. 
          Den må trykkes inn før startknappen aktiveres.

Justering av         Øker eller reduserer løvblåserens luftstrømshastighet
luftstrømshastighet

Boost knapp        Øker luftstrømshastighet maksimalt

Frigjøringsknapp        Frigjør batteriet når det er installert i løvblåseren
for batteri

Sperrelås        Låser batteriet på plass når det blir plassert i løvblåseren

Feste for sele        Hull til bruk for sele (ikke inkludert)

Håndtak         Ergonomisk formet håndtak som gir bedre komfort og feste
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10. KONTROLL/BETJENING

     ADVARSEL: Pass på at du ikke blir uforsiktig etter at du har blitt vant til og kjenner 
hvordan løvblåseren fungerer. Husk at et øyeblikks uforsiktighet er nok for å forårsake 
alvorlige skader.

     ADVARSEL: Bruk alltid vernebriller og hørselvern. Dersom man ikke beskytter 
øynene, kan gjenstander bli slynget i øynene og man kan få alvorlige skader.

     ADVARSEL: Bruk aldri tilbehør som ikke er anbefalt av Honda da det kan føre til 
alvorlige personskader. 

Kontroller hele produktet for skader, manglende eller løse deler som f.eks. skruer, 
bolter og muttere. Sørg for å feste løse deler, skruer mm og etterstram om 
nødvendig. Produktet må ikke brukes før alle manglende eller ødelagte deler er 
erstattet med nye.

FORMÅL

Du kan bruke dette produktet til følgende formål:

 •    Rydde harde overflater som innkjørsler og gangveier.

 •    Rydding av løv, sagflis, gressavfall, barnåler mm. på plenen, under hekken, på 
      terassen mm. 

 

 

 

BRUK
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11. VEDLIKEHOLD

     ADVARSEL: Bruk kun reservedeler som er godkjente av Honda ved service. 
Dersom man bruker annet tilbehør, kan ulykkesrisikoen øke. For å garantere sikkerhet 
og pålitelighet skal alle reparasjoner utføres av din Honda fagforhandler.

     ADVARSEL: Bruk aldri vann når du rengjør løvblåseren. Unngå løsningsmiddel 
når du rengjør plastdeler. De fleste typer plast kan ta skade av de ulike typer 
løsningsmiddel. Bruk rene kluter for å fjerne smuss, støv, olje, fett osv.

     ADVARSEL: For å unngå alle personskader skal man alltid ta ut batteriet fra 
produktet ved rengjøring eller vedlikehold.

Unngå løsningsmiddel når du rengjør plastdeler. De fleste typer plast kan ta skade 
av de ulike typer løsningsmidler. Bruk rene kluter for å fjerne smuss, støv, olje, fett osv. 

 

 

 

VEDLIKEHOLD

RENGJØRING

Kast aldri el-verktøy, batterilader og batteri/oppladbare batterier i 
vanlig husholdningsavfall. 

I følge europeisk lov 2012/19/EU skal elektrisk og elektronisk utstyr som 
ikke lenger er brukbare og som i følge europeisk lov 2006/66/EG, er 
ødelagt inkludert brukte batterier, samles inn separat.

Dersom elektrisk utstyr kastes på vanlig avfallsplasser, kan farlige stoffer 
lekke ut i grunnvannet og ta seg inn i næringskjeden for skade for 
mennesker og dyrs helse og velbefinnende.

BESKYTT MILJØET

LAGRING
• Ta vekk alle fremmede materialer fra løblåserens luftinntak. 

• Løvblåseren skal lagres innomhus på et sted utilgjengelig for barn.
 Hold den vekk fra etsende midler som hagekjemikalier og salt.
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12. FEILSØKING

◾◾ ◾◾

◾◾ ◾◾

◾◾ ◾◾

◾◾ ◾◾

◾◾ ◾◾

 
◾◾ ◾◾

◾◾ ◾◾

 

Løvblåseren 
virker ikke.

Luftstrøms-
hastigheten 
reduseres 
merkbart.

Batteriet er ikke satt 
tilstrekkelig inn i løvblåseren.

Ingen elektrisk kontakt 
mellom løvblåseren og 
batteriet.

Batteriet er utladet.

Batteriet er for varmt.

Overdreven bruk av 
motorviften.

Kontakt din Honda 
fagforhandler for reparasjon

Luftinntaket er blokkert av 
gress, støv mm.

Ta ut batteriet og fjern 
avfallet.

Start / Stopp hendelen har 
blitt brukt for ofte på kort tid.
PCB-selvbeskyttelse.

Sett inn batteriet.

Ta ut batteriet, kontroller 
kontaktene og sett tilbake 
batteriet.

Lad batteriet.

Kjøl batteriet og løvblåseren
til temperaturen synker 
under 67 0C.

Løvblåseren er utstyrt med 
mykstartsteknologi. Vent til 
motoren starter ordentlig før 
du bruker start/stopp 
hendelen.

PROBLEM     ÅRSAK     LØSNING 

GARANTI

Kontakt din Honda fagforhandler for fullstendige vilkår og bestemmelser for Hondas 
garantipolicy.

FEILSØKING
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13. DELELISTE

Nr.
 1 78406-VDC-000HE Blåserrør 1

BATTERIDREVEN LØVBLÅSER 
MODELLNUMMER HHBE81BE

Modellnummeret finner du på navnskiltet som er festet på løvblåserens hus. Oppgi 
modelnummeret når du bestiller deler til løvblåseren.

OVERSIKT

LISTE OVER RESERVEDELER

RESERVEDELSNUMMER   BESKRIVELSE   ANTALL

Blåserrør
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14. EGNE NOTATER
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14. EGNE NOTATER





Et selskap i Atlas Copco-gruppen

BEREMA A/S
Berghagan 7, 1405 Langhus
Postboks 454, 1401 Ski
Tlf 64 86 05 00. Fax 64 86 05 49
www.berema.no

The Power of Dreams
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FAGFORHANDLER:


