
GMR maskiner a/s
Saturnvej 17
DK-8700 Horsens

Tel. +45 7564 3611
www.gmr.dk

GB DE

SE FR

DK

Original bruksanvisning
STAMA Mini Lövsug EL

 
 

STAMA 
 

MINILÖVSUG EL 
 

 

BRUKSANVISNING OCH  
RESERVDELSLISTOR 

 

 
 

TILLVERKAD AV: 
 

OVERTON (UK) LIMITED 
  

 
  

 
 
Denna bruksanvisning innehåller den information som behövs för att använda och 
underhålla STAMA Mini Lövsug EL. Läs igenom den noga för att lära dig korrekt 
användning och underhåll av din nya STAMA Mini Lövsug EL. Underlåtenhet att göra det 
kan leda till allvarlig personskada. 

Denna bruksanvisning innehåller den information som behövs för att 
använda och underhålla STAMA Mini Lövsug EL.

Läs igenom den noga för att lära dig korrekt användning och 
underhåll av din nya STAMA Mini Lövsug EL.

Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarlig personskada.
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Viktig information 
 
 
Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. 
 
o Avsedd användning av maskinen 

• STAMA Mini Lövsug EL är avsedd att suga bort olika typer av skräp med, bl.a. vissna löv. 
• Maskinen får inte användas för annat än dess avsedda ändamål. 

 
o Användare av maskinen 

• Du får inte ta maskinen i bruk förrän du har läst bruksanvisningen noga och förstår innehållet till 
fullo. 

• Maskinen får inte användas av personer som inte har läst hela bruksanvisningen, är sjuka, trötta 
eller på annat sätt i dåligt fysiskt skick eller av barn. 

• Observera att användaren är ansvarig för olyckor eller risker som drabbar andra personer eller 
deras egendom. 

 
o Om denna bruksanvisning 

• Denna bruksanvisning innehåller nödvändig information om användning och underhåll av maskinen. 
Läs den noga och sätt dig in i innehållet. 

• Bruksanvisningen ska alltid förvaras på en lättåtkomlig plats. 
• Om bruksanvisningen har försvunnit eller blivit oläslig kan du beställa en ny från GMR maskiner a/s. 
• De måttenheter som används i bruksanvisningen är SI-måttenheter (det internationella 

måttenhetssystemet). Siffrorna i parentes är referensvärden och i vissa fall kan det förekomma 
mindre konverteringsfel. 

 
o Utlåning eller överlåtelse av maskinen 

• När maskinen som beskrivs i denna bruksanvisning lånas ut till en annan person måste du se till att 
personen som lånar och använder den får bruksanvisningen överlämnad tillsammans med 
maskinen. Om du överlåter maskinen till en annan person ska du bifoga bruksanvisningen med 
maskinen vid överlåtelsen. 

 
o Förfrågningar 

• Kontakta återförsäljaren om du har frågor om maskinen och för köp av förbrukningsvaror och 
slitdelar, reparationer och liknande. 

 
o Meddelanden 

• Innehållet i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande i samband med 
uppgradering av maskinen. Vissa av illustrationerna kan avvika från din maskin i syfte att förtydliga 
beskrivningarna. 

• Vissa av delarna måste sättas ihop före användning. 
• Kontakta återförsäljaren om det är något du är osäker på. 

 
 
SUGPRODUCENT 
 
YAMABIKO CORPORATION 
7-12 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN 
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Säker användning av maskinen 
 
Läs detta avsnitt innan du använder maskinen. 

o Säkerhetsåtgärderna som beskrivs i detta avsnitt innehåller viktig information om säkerheten. Följ 
dem noga. 

o Du måste även läsa informationen om säkerhetsåtgärder som finns i själva bruksanvisningen. 
Text efter symbolen (rutersymbol) beskriver eventuella konsekvenser till följd av att säkerhetsåtgärderna inte följs. 
 
Varningstexter 
Situationer då det är risk för kroppsskador för användaren eller andra personer markeras i denna bruksanvisning eller 
på själva maskinen med följande varningstexter. Du måste alltid läsa och följa dem noga för säker användning av 
maskinen. 

 
 
Andra informationstexter 
Förutom varningar används även följande förklarande symboler i bruksanvisningen. 
 

 
 
Symboler 
Det används olika förklarande symboler i denna bruksanvisning och på själva maskinen. Försäkra dig om att du 
förstår exakt vad varje enskild symbol betyder. 
 
Symbolens utformning Symbolbeskrivning/-

tillämpning 
Symbolens utformning Symbolbeskrivning/-

tillämpning 

 

 
Läs bruksanvisningen noga 

 

 
Använd skyddsglasögon 

 

 
Säkerhetsvarning 

 

 
Stympningsrisk 

 

 
Risk för elstötar 

 

 
Risk för brännskador 

 

 
Stopp 

 

 
Låg hastighet 

 

 
Får inte användas i regn eller 
på fuktiga platser 

 

 
Hög hastighet 

Denna symbol tillsammans med 
ordet FARA riktar 
uppmärksamheten mot en 
handling eller ett tillstånd som 
leder till allvarlig personskada eller 
dödsfall för användare och 
kringstående. 

Denna symbol tillsammans med 
ordet VARNING riktar 
uppmärksamheten mot en handling 
eller ett tillstånd som kan leda till 
allvarlig personskada eller dödsfall 
för användare och kringstående. 

VAR FÖRSIKTIG anger en 
potentiellt farlig situation som om 
den inte undviks kan leda till lindrig 
eller mindre allvarlig personskada. 

Symbolen med en 
överstruken cirkel 
anger att det som 
visas är förbjudet. Texten ger tips om användning och 

underhåll av produkten. 
Inramad text med ordet VIKTIGT 
innehåller viktig information om 
användning, kontroller, underhåll 
och förvaring av produkten som 
beskrivs i bruksanvisningen. 

OBS VIKTIGT 

FARA    VAR FÖRSIKTIG 
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Säker användning av maskinen

FARA VARNING

OBS VIKTIGT

VAR FÖRSIKTIG
Denna symbol tillsammans med 
ordet FARA riktar uppmärksamheten 
mot en handling eller ett tillstånd 
som leder till allvarlig personskada 
eller dödsfall för användare och 
kringstående.

Texten ger tips om användning och 
underhåll av produkten.

Inramad text med ordet VIKTIGT 
innehåller viktig information om 
användning, kontroller, underhåll och 
förvaring av produkten som beskrivs i 
bruksanvisningen.

Denna symbol tillsammans 
med ordet VARNING riktar 
uppmärksamheten mot en handling 
eller ett tillstånd som kan leda till 
allvarlig personskada eller dödsfall 
för användare och kringstående.

VAR FÖRSIKTIG anger en potentiellt 
farlig situation som om den inte undviks 
kan leda till lindrig eller mindre allvarlig 
personskada.
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Säker användning av maskinen 
 
 

Symbolens utformning Symbolbeskrivning/-
tillämpning 

Symbolens utformning Symbolbeskrivning/-
tillämpning 

 

 
Avståndet till kringstående 
ska vara minst 15 m 

 

 
Får inte slängas i 
hushållssoporna 

 

 
Garanterad ljudeffektnivå 

 

 
Spänning 

 

 
Klass II-redskap 

 

 

 
Likström 

 
 
Säkerhetsdekalens placering 
• Säkerhetsdekalen nedan sitter på maskinen som beskrivs i denna bruksanvisning. Försäkra dig om att du förstår 

vad dekalen betyder innan du använder maskinen. 
• Om dekalen har blivit oläslig på grund av slitage eller skada eller har fallit av ska du köpa en ny hos 

återförsäljaren och fästa den på platsen som visas i illustrationen nedan. Kontrollera att dekalen alltid är läslig. 
 
 

                     
 

1. Säkerhetsdekal (reservdelsnummer X505008910) 
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Säker användning av maskinen 
 
Hantering av maskinen 
Allmänna säkerhetsvarningar för elverktyg 

VARNING 
Läs alla säkerhetsvarningar och anvisningar. 
Om varningar och anvisningar inte följs kan det leda till 
elstötar, brand och/eller allvarlig personskada. 
 
Spara alla varningar och anvisningar för framtida 
bruk. 
 
Termen ”elverktyg” i varningarna avser nätdrivet (med 
sladd) elverktyg eller batteridrivet (sladdlöst) elverktyg. 
 
Arbetssäkerhet 
o Arbetsområdet ska hållas rent och väl upplyst. 
♦ Stökiga eller mörka områden kan leda till olyckor. 
o Elverktyg får inte användas i explosionsfarliga 

områden, t.ex. där det finns brandfarliga vätskor, 
gaser eller damm. 

♦ Elverktyg orsakar gnistbildning som kan antända 
damm eller ångor. 

o Barn och kringstående ska hålla sig på avstånd 
när ett elverktyg används. 

♦ Om du blir distraherad kan du förlora kontrollen över 
verktyget. 

 
Elsäkerhet 
o Elverktygets stickpropp måste passa i eluttaget. 

Stickproppen får under inga omständigheter 
ändras. Använd aldrig adapter till ett jordat 
elverktyg. 

♦ Stickproppar i originalutförande som ansluts i 
passande eluttag minskar risken för elstötar. 

o Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex. 
rör, radiatorer, spisar och kylskåp. 

♦ Det är större risk att få en elstöt om kroppen har 
jordkontakt. 

o Elverktyg får varken utsättas för regn eller fuktiga 
miljöer. 

♦ Om det tränger in vatten i ett elverktyg ökar risken för 
elstötar. 

o Utsätt inte kabeln för påfrestningar. Använd 
aldrig kabeln för att bära eller dra elverktyget eller 
för att dra ut stickproppen. Håll kabeln borta från 
värme, olja, skarpa kanter och rörliga delar. 

♦ Skadade eller hoptrasslade kablar ökar risken för 
elstötar. 

o Använd en utomhuskabel när elverktyget ska 
användas utomhus. 

♦ Användning av en utomhuskabel minskar risken för 
elstötar. 

o Om elverktyget ändå används i fuktiga 
omgivningar måste det anslutas till ett elnät 
skyddat av jordfelsbrytare. 

♦ Användning av jordfelsbrytare minskar risken för 
elstötar. 

Personlig säkerhet 
o Var alltid uppmärksam, håll koll på vad du gör 

och använd ditt sunda förnuft när du använder 
elverktyg. Du får inte använda elverktyg om du är 
trött eller påverkad av droger, alkohol eller 
läkemedel. 

♦ Ett ögonblicks ouppmärksamhet under användning 
av elverktyg kan leda till allvarliga personskador. 

o Använd personlig skyddsutrustning. Använd 
alltid ögonskydd. 

♦ Skyddsutrustning som t.ex. lämplig 
dammskyddsmask, halksäkra skor, skyddshjälm eller 
hörselskydd minskar risken för personskador. 

o Förhindra att elverktyget kan startas av misstag. 
Kontrollera att på/av-knappen är i av-läget innan 
du ansluter verktyget till elnätet och/eller 
batteripacket och innan du lyfter upp eller bär 
verktyget. 

♦ En olycka kan inträffa om du bär elverktyg med 
fingret på på/av-knappen eller kopplar på strömmen 
till elverktyg med på/av-knappen i på-läget. 

o Ta bort eventuell juster- eller skiftnyckel innan du 
startar elverktyget. 

♦ En nyckel som sitter på en roterande del på 
elverktyget kan orsaka personskada. 

o Luta eller sträck dig aldrig för långt under arbetet. 
Se alltid till att stå stadigt och hålla balansen. 

♦ Det ger dig bättre kontroll över elverktyget om det 
händer något oväntat. 

o Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande 
klädesplagg eller smycken. Håll hår, kläder och 
handskar borta från rörliga delar. 

♦ Löst hängande klädesplagg, smycken och långt hår 
kan dras in i rörliga delar. 

o Om det medföljer utrustning för anslutning till 
dammutsug och -uppsamlare måste du 
säkerställa att den ansluts och används korrekt. 

♦ Användning av dammutsug kan minska 
dammrelaterade risker. 

 
 
Vibrationsnivån vid faktisk användning av elverktyget kan 
avvika från det angivna totalvärdet, beroende på hur 
verktyget används och behovet av att identifiera 
säkerhetsåtgärder för att skydda användaren, som 
baseras på en uppskattning av exponeringen under de 
faktiska användningsförhållandena (under det att det tas 
hänsyn till alla delar av driftscykeln, t.ex. tiden då 
verktyget är avstängt och kör i tomgång samt 
triggertiden). 
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Säker användning av maskinen 
 
 

VARNING 
Användning och underhåll av elverktyg 
o Använd inte våld vid användning av elverktyget. 

Använd det elverktyg som lämpar sig för 
ändamålet. 

♦ Med rätt verktyg kan du utföra arbetet bättre och 
säkrare i den hastighet det är avsett för. 

o Elverktyget får inte användas om det inte går att 
starta och stänga av det med på/av-knappen. 

♦ Alla elverktyg som inte kan styras med knappen är 
farliga och måste repareras. 

o Dra stickproppen ur eluttaget och/eller 
batteripacket innan du gör justeringar, byter 
tillbehör eller lägger undan verktyget för 
förvaring. 

♦ Dessa förebyggande säkerhetsåtgärder minskar 
risken för att elverktyget startas av misstag. 

o Elverktyg som inte används ska förvaras 
oåtkomliga för barn. Elverktyg får inte användas 
av personer som inte vet hur de används eller 
som inte har läst bruksanvisningen. 

♦ Elverktyg är farliga för ovana användare. 
o Elverktyg måste underhållas. Kontrollera om 

rörliga delar är skeva eller kärvar, om det finns 
trasiga delar eller annat som kan påverka 
elverktygets funktion. Om elverktyget är skadat 
måste det repareras innan det får användas. 

♦ Många olyckor orsakas av dåligt underhållna 
elverktyg. 

o Skärverktyg ska hållas skarpa och rena. 
♦ Ett korrekt underhållet skärverktyg med vass egg 

kärvar inte lika lätt och är lättare att styra. 
o Elverktyg, tillbehör, bits etc. ska användas i 

enlighet med denna bruksanvisning medan det 
tas hänsyn till arbetsförhållandena och arbetet 
som ska utföras. 

♦ Om elverktyget används för andra ändamål än det 
det är avsett för kan farliga situationer uppstå. 

Användning och underhåll av batteridrivna 
verktyg 
o Batteriet får endast laddas med den laddare som 

anges av tillverkaren. 
♦ En laddare avsedd för en viss typ av batteripack kan 

utgöra en brandrisk om det används till ett annat 
batteripack. 

o Elverktyg får endast användas tillsammans med 
därför avsedda batteripack. 

♦ Användning av andra batteripack kan utgöra risk för 
personskador och brand. 

o När batteripacket inte används ska det hållas på 
avstånd från andra metallföremål som exempelvis 
gem, mynt, nycklar, spik, skruvar och andra små 
metallföremål som kan skapa förbindelse mellan 
polerna. 

♦ Kortslutning av batteripolerna kan orsaka 
brännskador eller brand. 

o Om batteriet utsätts för hårdhänt behandling kan 
vätska tränga ut. Undvik kontakt med vätskan. 
Vid hudkontakt: spola genast med vatten. Vid 
ögonkontakt: uppsök läkare. 

♦ Batterivätska kan orsaka irritation eller kemiska 
brännskador. 

 
Service 
o Elverktyget ska servas av en behörig reparatör 

som endast använder originalreservdelar. 
♦ Det säkerställer att elverktyget är säkert att använda. 
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Säker användning av maskinen 
 
 

VARNING 
Bruksanvisning 
o Läs bruksanvisningen noga för 

att försäkra dig om korrekt 
användning innan du tar 
maskinen i bruk. 

♦ Underlåtenhet att göra det kan 
leda till olyckor eller allvarliga 
personskador. 

 
Maskinen får inte användas för annat än dess 
avsedda ändamål 
o Du får inte använda maskinen för andra ändamål 

än dem som anges i bruksanvisningen. 
♦ I annat fall kan olyckor inträffa eller allvarliga 

personskador uppstå. 
 
Utför inga ändringar på maskinen 
o Du får inte utföra några ändringar på maskinen. 
♦ I annat fall kan olyckor inträffa eller allvarliga 

personskador uppstå. Alla fel som beror på att 
maskinen har ändrats omfattas inte av tillverkarens 
garanti. 

 
Maskinen får inte användas om den inte har 
kontrollerats och underhållits 
o Du får inte använda maskinen om den inte har 

kontrollerats och underhållits. Se till att maskinen 
kontrolleras och underhålls regelbundet. 

♦ I annat fall kan olyckor inträffa eller allvarliga 
personskador uppstå.  

Utlåning eller överlåtelse av maskinen 
o När du lånar ut maskinen till en annan person 

måste du se till att denna person får med 
bruksanvisningen tillsammans med maskinen. 

o Om du överlåter maskinen till en annan person 
ska du bifoga bruksanvisningen med maskinen 
vid överlåtelsen. 

♦ I annat fall kan olyckor inträffa eller allvarliga 
personskador uppstå. 

 
Var förberedd i händelse av personskada 
Du måste vara förberedd om det mot all förmodan 
ändå skulle inträffa en olycka eller uppstå en 
personskada. 
o Första hjälpen-låda. 
o Kompresser, pappersnäsdukar, handduk (för att 

stoppa ev. blödning). 
o Visselpipa eller mobiltelefon (för att tillkalla 

hjälp). 
♦ Om du inte kan utföra första hjälpen eller tillkalla hjälp 

kan skadan förvärras. 
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Säker användning av maskinen 
 
Säkerhetsåtgärder 

VARNING 
Användare av maskinen 
o Maskinen får inte användas av 

personer som 
o är trötta 
o har druckit alkohol 
o tar läkemedel 
o är gravida 
o är i dålig fysisk form 
o inte har läst bruksanvisningen 
o är minderåriga. 
♦ Om dessa anvisningar inte följs kan olyckor inträffa. 
o Maskinen ger upphov till elektromagnetiska fält under 

användning. Magnetfält kan störa eller förstöra 
pacemakrar. För att minska hälsorisker 
rekommenderar vi att personer med pacemaker 
pratar med sin läkare och pacemakertillverkaren före 
användning av maskinen. 

 
Driftsförhållanden 
Maskinen får inte användas 
o på fuktiga eller våta platser 
o i regn 
o i dåligt väder. 
♦ I annat fall kan olyckor inträffa 

eller allvarliga personskador 
uppstå. 

o Maskinen får inte användas på platser där man 
inte kan få ordentligt fotfäste, t.ex. i branta 
sluttningar eller efter regn eftersom sådana 
platser är hala och farliga. 

o Maskinen får inte användas på natten eller på 
mörka platser med dålig sikt. 

♦ Det finns risk för allvarliga personskador om du faller 
eller halkar eller inte kan manövrera maskinen 
korrekt. 

 
Området inom en radie av 15 m är ett riskområde 
Området inom en radie av 15 m från maskinen är ett 
riskområde. Du måste vidta nedanstående 
säkerhetsåtgärder när du använder maskinen. 
o Barn, andra personer och husdjur får inte befinna 

sig i riskområdet. 
o Stäng av maskinen om en annan person träder in 

i riskområdet. 
o Om du behöver närma dig användaren ska du 

signalera till hen genom att t.ex. kasta in kvistar 
från en plats utanför riskområdet och sedan 
försäkra dig om att maskinen är avstängd. 

o Om mer än en person ska jobba med var sin 
maskin ska ni komma överens om hur ni 
signalerar till varandra och ni måste ha minst 15 
m avstånd mellan er. 

♦ Föremål som slungas iväg av maskinen kan leda till 
allvarliga personskador på användaren eller 
kringstående. 

Så här använder du maskinen 
Du måste vidta nedanstående säkerhetsåtgärder när 
du använder maskinen. 
o Rikta aldrig sugröret mot människor eller husdjur. 
o Använd inte maskinen på platser där du inte kan 

få ordentligt fotfäste. 
o Håll fast ordentligt i handtaget. 
o Undvik att använda maskinen sent på kvällen 

eller tidigt på morgonen för att inte störa 
grannarna. 

♦ Om dessa anvisningar inte följs kan olyckor inträffa 
eller personskador uppstå. 

 
Stäng av maskinen när du förflyttar dig 
Stäng av maskinen när du förflyttar dig i 
situationerna som beskrivs nedan. 

o När du förflyttar dig till platsen där arbetet ska 
utföras. 

o När du förflyttar dig till en annan plats under 
arbetets gång. 

o När du lämnar platsen där du har utfört 
arbetet. 

♦ Om du inte vidtar dessa säkerhetsåtgärder kan 
brännskador eller allvarliga personskador uppstå. 

o Batteriet måste tas av och placeras så att det 
förhindras från att glida runt när maskinen 
transporteras i bil. 

 
Var försiktig så att kroppsdelar inte dras in i fläkten 

o Var försiktig så att håret inte dras in i fläkten. 
♦ Suget från fläkten kan få händer, hår och annat 

att dras in i fläkten, vilket kan leda till allvarliga 
personskador. 

 
Vibrationer och kyla 
Det anses att en åkomma som kallas Raynaulds 
fenomen (vita fingrar) och som drabbar vissa 
personer kan orsakas av vibrationer och kyla. 
Vibrationer och kyla kan orsaka stickningar eller 
smärta i fingrarna, varpå de blir vita och förlorar 
känseln. Nedanstående säkerhetsåtgärder 
rekommenderas starkt eftersom man inte vet hur lite 
som behövs för att orsaka åkomman. 
o Håll kroppen varm, framför allt huvud och hals, 

fötter och vrister, händer och handleder. 
o Ta ofta paus i arbetet och håll då igång 

blodcirkulationen med energiska armövningar. 
Undvik dessutom rökning. 

o Begränsa arbetstiden. 
Försök utföra olika arbetsuppgifter under dagens 
lopp då du inte behöver använda lövsug eller 
annat handhållet elverktyg. 

o Om du känner obehag och fingrarna först blir röda 
och svullnar för att sedan bli vita och domna ska 
du rådgöra med läkare innan du utsätter dig för 
kyla och vibrationer igen. 

♦ Om du inte följer dessa anvisningar kan din hälsa 
skadas.  
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Säker användning av maskinen 

 
 

VARNING 
Belastningsskador 
Det anses att lång tids överbelastning av muskler och 
senor i fingrar, händer, armar och axlar kan orsaka 
ömhet, svullnad, förlorad känsel, svaghet och stora 
smärtor i dessa områden. Vissa repetitiva 
handrörelser kan innebära hög risk för att utveckla 
belastningsskador. 
Följ anvisningarna nedan för minska denna risk. 
o Undvik att arbeta med handleden böjd, sträckt 

eller vriden. 
o Håll paus regelbundet för att minimera antalet 

upprepade rörelser och vila händerna. Sänk 
hastigheten och kraften i de upprepade 
rörelserna. 

o Gör övningar för att stärka musklerna i händer 
och armar. 

o Uppsök läkare om du får stickningar eller smärtor 
eller förlorar känseln i fingrar, händer, handleder 
eller armar. Ju tidigare belastningsskador 
upptäcks, desto större är chansen att förebygga 
permanenta skador på nerver och muskler. 

♦ Om du inte följer dessa anvisningar kan din hälsa 
skadas. 

 
Koppla alltid ur batteriet 
o när du lämnar maskinen 
o innan du tar bort något som fastnat 
o före kontroll, rengöring eller underhåll av 

maskinen 
o för att kontrollera om maskinen skadats efter att 

ha träffat ett främmande föremål  
o om maskinen börjar vibrera onormalt och den 

behöver kontrolleras omedelbart. 
♦ En olycka kan inträffa om maskinen startar oväntat. 

Stäng genast av maskinen om något är fel 
o Stäng genast av maskinen om den plötsligt börjar 

låta eller vibrera onormalt. Maskinen får inte 
användas om det är missljud eller onormala 
vibrationer. 
Kontakta din återförsäljare om maskinen behöver 
repareras. 

♦ Om du fortsätter använda maskinen när den är trasig 
kan olyckor inträffa eller allvarliga personskador 
uppstå. 

 
Stäng av maskinen när den ska kontrolleras eller 
underhållas 
Vidta nedanstående säkerhetsåtgärder vid kontroll 
och underhåll efter användning. 
o Stäng av maskinen, ta ur batteriet och kontrollera 

att alla rörliga delar är helt stilla. 
♦ En olycka kan inträffa om maskinen startar oväntat. 
o Låt maskinen svalna helt före service. 
♦ Annars kan du bränna dig. 
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Säker användning av maskinen 
 
 

VARNING 
Använd personlig skyddsutrustning 
o Använd lämpliga arbetskläder och personlig skyddsutrustning när du arbetar 

med STAMA Mini Lövsug EL. Du måste alltid bära skyddsglasögon och 
dammskyddsmask under arbetet. 

♦ Om du inte använder skyddsutrustning kan du andas in smuts och damm som virvlar 
runt eller få det i ögonen, vilket kan leda till en olycka eller personskador. 

a) Skyddsglasögon: Skyddar ögonen. 
b) Dammskyddsmask: Skyddar luftvägarna. 
c) Skyddshandskar: Skyddar händer mot kyla och vibrationer. 
d) Åtsittande kläder (långärmat, långbyxor): Skyddar kroppen. 
e) Kraftiga skor eller kängor: Skyddar fötterna. 
♦ Om dessa anvisningar inte följs kan synen eller hörseln skadas eller så kan det leda till 

allvarliga personskador. 
Använd skyddsutrustningen nedan vid behov. 
o Huvudskydd (hjälm): Skyddar huvudet. 
o Hörselskydd (öronproppar eller hörselkåpor): Skyddar hörseln. 
o Bislöja eller bihatt: Skyddar mot insekter. 
Bär lämpliga kläder 
Bär inte halsduk, smycken eller löst hängande kläder som kan dras in i maskinen. 
Bär inte öppna skor eller sandaler och gå inte barfota eller barbent. 

♦ Om dessa anvisningar inte följs kan olyckor inträffa eller allvarliga personskador 
uppstå. 
 
 
 

 
Obs: Du måste alltid använda rätt skyddsutrustning. 
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Beskrivning 
 

   
     
 
 
  

 
 

 
1. På/av-knapp Tryck en gång för att slå på strömmen till 

maskinen. 
Strömlampan tänds. Tryck en gång till för att stänga av 
strömmen. Strömlampan släcks. 

2. Strömlampa Lyser när strömmen till maskinen är påslagen. 
Är släckt när strömmen till maskinen är avstängd. 

3. Gasknapp Tryck in för att öka sugeffekten. 
4. Motorenhet 
5. Batteripack 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 3 

4 

5 
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Före start 
 
Montering 
 

VARNING 
Läs bruksanvisningen noga, så du är säker på att du sätter ihop maskinen korrekt. 
Du får aldrig utföra underhåll eller monteringsmoment medan maskinen är igång. 
Användning av en maskin som är fel hopsatt kan leda till olyckor eller allvarliga personskador. 
 
Kom ihåg att tömma behållaren innan du startar maskinen. 
 

 

                                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dammpåse 

 

VIKTIGT 
* Insatsen måste användas när maskinen är 

igång eftersom den håller sopsäcken på plats. 
När sopsäcken är full ska du ta av 
sugmunstycket och sätta det på den andra 
behållaren. Ta ur insatsen och sen kan du lyfta 
ur sopsäcken. Sätt en ny sopsäck i den tomma 
behållaren och sätt i insatsen korrekt i 
behållaren. 

 

Insats  

Knärör 
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Före start 
 
 
Laddning av batteriet 
 

VARNING 
o Använd alltid batteripack LBP-560-200 och ladda endast med laddaren LCJQ-560. 
o Håll laddare och batteri borta från fukt och alla typer av vätska. 
o Laddaren får inte stå på en lättantändlig yta (t.ex. papper, textil) eller i omgivningar med stor brandrisk. 
o Laddaren får inte övertäckas. Om laddaren täcks över kan den inte svalna. 
o Laddaren får inte användas i explosionsfarliga områden, t.ex. där det finns brandfarliga vätskor, gaser 

eller damm. 
Laddaren kan orsaka gnistbildning som kan antända damm eller ångor, vilket utgör en explosionsrisk. 

o Laddaren får endast anslutas till den nätspänning eller frekvens som anges på märkskylten. 
o Laddaren får bara anslutas i ett lättåtkomligt eluttag. 
o Du får aldrig sticka in något i batteripackets eller laddarens kylöppningar. 
o Du får aldrig använda batteripacket eller laddaren om de är defekta, skadade eller deformerade. 
o Det kan tränga ut vätska från batteriet om det är skadat eller används felaktigt. Undvik kontakt med 

huden. Om du råkar få batterivätska på huden ska du tvätta det berörda området med rikligt med vatten 
och tvål. Om du får batterivätska i ögonen får du inte gnida dem. Skölj ögonen med rikligt med vatten i 
minst 15 minuter. Uppsök läkare. 

o Du får aldrig förbikoppla (kortsluta) kontakterna på batteripacket eller laddarens plintar med 
metallföremål. 

o Skydda laddare och batteri mot direkt solljus, värme och öppen låga. Batterier får aldrig slängas in i eld 
eftersom de kan explodera. 

o Om det börjar ryka eller brinna i laddaren ska du genast dra stickproppen ur eluttaget. 
o Om anslutningskabeln är skadad ska du genast dra stickproppen ur eluttaget för att förhindra risken för 

elektriska stötar. 
o Batteripacket får inte utsättas för mikrovågor eller högt tryck. 
o Se till att maskinen inte kan startas av misstag. Ta bort batteripacket från maskinen före transport eller 

förvaring av maskinen. Använd INTE behållare av metall för transport av batterier. 
o För att minska risken för att snubbla över anslutningskabeln ska den placeras och märkas så att den inte 

kan skadas eller utgöra en fara för andra.  
 
OBS 
o Batteriet levereras delvis laddat från fabriken och ska laddas fullt innan det används första gången. 
o Batteriet ska laddas när det inte längre ger tillräckligt mycket ström för att driva maskinen eller när batterilamporna 

anger att batteriet håller på att laddas ur. 
 

 
 
 
 
 
 

1. Sätt laddarens växelströmsledning i eluttaget. 
2. Se till att batteriets lister är parallella med 

spåren i laddaren. Skjut in batteriet i laddaren. 
3. Under normal laddning blinkar laddarens LED-

lampa med GRÖNT sken. 

VIKTIGT 
 
o Om laddaren registrerar ett problem blinkar 

LED-lampan med RÖTT sken. Ta ur batteriet 
från laddaren, rengör kontakterna och sätt 
batteriet i laddaren igen. Om 
batteritemperaturen ligger utanför tillåten nivå 
(0° C till 60° C) lyser LED-lampan med fast 
RÖTT sken. 

1. Laddare  3. Kylöppningar 
2. Batteri 4. Laddarens LED-lampor 
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Före start 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isättning och borttagning av batteri 
 

VARNING 
o STAMA Mini Lövsug EL kan köra när batteriet är isatt och strömlampan lyser. Kontrollera att STAMA Mini Lövsug 

EL är korrekt placerad för att inte förlora kontrollen över den, vilket kan leda till personskador.  
 
OBS 
♦ Batteriet levereras delvis laddat från fabriken och ska laddas fullt innan det används första gången. 
 

  

4. När laddningen är klar lyser LED-lampan med fast 
GRÖNT sken. 

* Det tar ca 88 minuter att ladda ett helt urladdat 
batteripack (LBP-560-200). 

5. Kontrollera att batteriet är fulladdat genom att ta bort det 
från laddaren, trycka på laddningsstatusknappen och 
kolla LED-lamporna. 

♦ En grön lampa betyder att batteriet är laddat 0–25 %. 
♦ Två gröna lampor betyder att batteriet är laddat 25–

50 %. 
♦ Tre gröna lampor betyder att batteriet är laddat 50–

75 %. 
♦ Fyra gröna lampor betyder att batteriet är laddat 75–

100 %. 
6. Dra laddarens stickpropp ur eluttaget. 

1. Batteri  3. Batteripackets spärr 
2. List 

Isättning av batteri 
1. Släpp gasknappen och flytta farthållaren ända fram till 

stoppläget. 
2. Kontrollera att strömmen till maskinen är frånslagen. 
3. Se till att batteriets lister är parallella med spåren i 

lövsugen. Skjut in batteriet så långt att batteripackets 
spärr klickar på plats. 

1. Spärrat 3. Batteripackets spärr 
2. Ospärrat  4. Batteripack 

OBS 
 
Batteripackets spärr är låst när den har klickat på 
plats. 

VIKTIGT 
Innan du börja använda STAMA Mini Lovsug EL ska 
du kontrollera att batteriet är korrekt isatt och spärren 
har låst fast det. 

15

Innan du startar

OBS
Batteripackets spärr är låst när den har klickat på plats.

VIKTIGT
Innan du börja använda STAMA Mini Lovsug EL ska du 
kontrollera att batteriet är korrekt isatt och spärren har låst 
fast det.
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Före start 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Batteri 2. Batteripackets spärr 
 

Borttagning av batteri 
 
1. Tryck in batteripackets spärr och dra batteriet ur 
maskinen. 
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Start och stopp 
 
Start av maskinen 
 

VARNING 
o När du startar maskinen ska du vidta säkerhetsåtgärderna som beskrivs under ”Säker användning av 

maskinen” för att försäkra dig om att du använder maskinen korrekt. 
♦ Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till olyckor, personskador eller dödsfall.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Stopp av maskinen 

 
 

 
 
 
 
 

1. Tryck en gång på på/av-knappen för att slå på 
strömmen till maskinen. 

 
OBS 
♦ Strömlampan lyser när strömmen till maskinen är 

påslagen. 
 

2. Tryck in gasknappen för att öka sugeffekten. 
 
 
 
 
 
VIKTIGT 
När strömmen till maskinen är påslagen: 
♦ Maskinen stängs av automatiskt efter en minuts 

inaktivitet. 
♦ Om LED-lampan lyser med fast sken är driften 

normal. 
♦ Om LED-lampan blinkar en gång i sekunden behöver 

batteriet laddas. 
♦ Om LED-lampan blinkar fyra gånger i sekunden är det 

fel på maskinen. Stäng av strömmen till maskinen. Ta 
ur batteriet. Ta bort skräp runt fläkten. Sätt i batteriet. 
Slå på strömmen till maskinen.  
Om LED-lampan fortsätter blinka ska maskinen 
lämnas in till auktoriserad verkstad för reparation. 

 
 
1. Släpp gasknappen och vänta tills maskinen har 

stannat helt. 
2. Tryck på på/av-knappen för att stänga av strömmen 

till maskinen. 
 
OBS 
♦ Strömlampan släcks när strömmen till maskinen 

stängs av.  
 
* Om maskinen inte stannar när du trycker på på/av-

knappen ska du ta ur batteriet för att stänga av 
strömmen till maskinen. Kontakta återförsäljaren 
innan du använder maskinen igen. Om maskinen inte 
stannar när du släpper gasknappen helt ska du ta ur 
batteriet för att stänga av strömmen till maskinen. 
Kontakta återförsäljaren innan du använder maskinen 
igen. 

 
 
 
 

1. På/av-knapp 
2. Strömlampa 
3. Gasknapp 

1 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
 
 
 

1. Gasknapp 
2. På/av-knapp 
3. Strömlampa 
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Användning 
 
 
Användning av STAMA Mini Lövsug EL 
 

VARNING 
Använd alltid skyddsglasögon och vidta alla säkerhetsåtgärder. Annars kan allvarliga personskador uppstå. 
Rikta aldrig sugröret mot människor eller husdjur.  
 
VIKTIGT 
Rörmynningen får inte blockeras eftersom det kan skada motorn. STAMA Mini Lövsug EL får inte användas utan 
monterat sugrör. 
 
OBS 
Använd aldrig högre hastighetsinställning än som behövs för att utföra arbetsuppgiften. Kom ihåg: Ju högre hastighet, 
desto högre buller från STAMA Mini Lövsug EL. Se till att det dammar mindre genom att ställa in lägre hastighet. Se 
till att skräpet stannar kvar på din egen tomt. Var smart – var en bra granne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

VIKTIGT 
* STAMA Mini Lövsug EL får inte startas om sugröret är blockerat. Rikta aldrig avgasröret 

(knäröret) eller sugröret mot människor eller djur. 
 
* Om STAMA Mini Lövsug EL inte är komplett eller det har utförts otillåtna ändringar på den får 

den inte användas. Rengör STAMA Mini Lövsug EL dagligen och kontrollera samtidigt att det 
inte finns några lösa muttrar, bultar och skruvar. 

 
* Justera gashandtaget så att det passar din armlängd och ta regelbundna pauser om du blir trött. 

En axelrem kan beställas (artikelnr OUK-SH). 
 
* Rikta det stela sugröret mot skräpet som ska plockas upp och välj ett varvtal som passar 

skräpets omfång. Om STAMA Mini Lövsug EL blir tung under användning ska du stänga av den, 
tömma behållaren och starta den igen. 

 
* STAMA Mini Lövsug EL är inte avsedd för tömning av vätskefyllda kloaker, diken etc. 
 
* Om röret blockeras av skräp ska du ALLTID stänga av STAMA Mini Lövsug EL och använda 

lämpligt verktyg, INTE händerna, för att rensa röret. 
 

18

Användning

VIKTIGT
* STAMA Mini Lövsug EL får inte startas om sugröret är blockerat. Rikta aldrig avgasröret (knäröret) eller sugröret mot 

människor eller djur.

* Om STAMA Mini Lövsug EL inte är komplett eller det har utförts otillåtna ändringar på den får den inte användas. Rengör 
STAMA Mini Lövsug EL dagligen och kontrollera samtidigt att det inte finns några lösa muttrar, bultar och skruvar.

* Justera gashandtaget så att det passar din armlängd och ta regelbundna pauser om du blir trött. En axelrem kan beställas 
(artikelnr OUK-SH).

* Rikta det stela sugröret mot skräpet som ska plockas upp och välj ett varvtal som passar skräpets omfång. Om STAMA Mini 
Lövsug EL blir tung under användning ska du stänga av den, tömma behållaren och starta den igen.

* STAMA Mini Lövsug EL är inte avsedd för tömning av vätskefyllda kloaker, diken etc.

* Om röret blockeras av skräp ska du ALLTID stänga av STAMA Mini Lövsug EL och använda lämpligt verktyg, INTE 
händerna, för att rensa röret.
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Användning 
 
 
Farthållare 
 
 
OBS: Är urkopplad. 
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Underhåll och skötsel 
 
 
Riktlinjer för service 
 

Område Underhåll Sida Före användning Varje månad 
Batteri Kontrollera, rengör, ladda  •   
Korg och dammpåse Kontrollera, rengör  •   
Skruvar, bultar och 
muttrar 

Kontrollera, dra åt, byt ut  •   

 
VIKTIGT 
De angivna tidsintervallen är maximalt tillåtna intervall. Faktisk användning och din erfarenhet avgör hur ofta underhåll 
ska utföras. 
 
Underhåll och skötsel 
 
Om du har några frågor eller problem ska du kontakta återförsäljaren. 
 
Rengöring av batteri och batterifack 
 

 
 
 
Rengöring av korg och dammpåse 
 

  
 
 
 
 
Korg                                   Dammpåse 
 
 

VARNING 
o Risk för elstötar och brand. Du får inte 

använda ledande material för rengöring av 
batteriet och batterifacket.  

 
1. Släpp gasknappen och vänta tills maskinen har 

stannat helt. 
2. Kontrollera att strömlampan inte lyser. 
3. Tryck in batteripackets spärr och dra batteriet ur 

maskinen. 
4. Använd tryckluft och en mjuk borste för att ta bort 

skräp från batteriet och batterifacket. 
 
Ta bort damm och skräp, bl.a. vissna löv, som 
blockerar korgen och dammpåsen. 
 
 
 
 
 
 
VIKTIGT 
Ta inte av korgen. Kontakta ev. återförsäljaren. 
 
 
* Dammpåsen ska tvättas varje dag. Ta bort 

dammpåsen genom att lossa plastspärren vid 
påsens mynning. När påsen har torkat ska den 
sättas fast igen på knäröret. 
OBS: Maskinen får inte användas utan 
fastsatt dammpåse. 

* Töm och rengör behållaren efter användning. 

1. Batteri   3. Batterifack 
2. Batteripackets spärr 
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Underhåll och skötsel 

 
 
Felsökningstabell 
 
Fel Orsak Lösning 

Den röda lampan på laddaren blinkar 
eller tänds inte 

♦ Stickproppen sitter inte i eluttaget 
 

♦ Batteripacket är inte korrekt isatt 
 

♦ Dålig anslutning 
 
 
 
♦ Fel på laddaren 
♦ Fel på batteripacket 

♦ Sätt laddarens stickpropp i 
eluttaget 

♦ Kontrollera att batteripacket är 
korrekt isatt 

♦ Sätt i batteripacket igen när ev. 
blockering har tagits bort från 
anslutningen 
 

♦ Kontakta återförsäljaren 
♦ Kontakta återförsäljaren 

Ingen ström till maskinen ♦ Batteripacket är inte korrekt isatt ♦ Kontrollera att batteripacket är 
korrekt isatt 

Maskinen går inte när strömmen är 
påslagen 

♦ Batteripacket är urladdat 
♦ Batteripacket är utanför tillåtet 

temperaturområde 

♦ Ladda batteripacket 
♦ Ta ur batteripacket och låt det 

svalna 
För kort driftstid ♦ Batteripacket är utanför tillåtet 

temperaturområde 
♦ Maskinens elektronik är 

överhettad 
♦ Batteripacket är urladdat 

♦ Ta ur batteripacket och låt det 
svalna 

♦ Stäng av maskinen och låt den 
svalna 

♦ Ladda batteripacket 
Maskinen går, men suger inte alls 
eller bara svagt 

♦ Igentäppt sugrör 
♦ Löst sugrör 
♦ Skadat sugrör 
♦ Igentäppt luftintag 
♦ Fel på fläkten 

♦ Rensa röret 
♦ Dra åt röret 
♦ Byt röret 
♦ Rensa luftintaget 
♦ Kontakta återförsäljaren 

Maskinen vibrerar för mycket ♦ Fel på de inre delarna ♦ Kontakta återförsäljaren 

 
♦ Kontroll och underhåll kräver specialkunskaper. Om du inte själv kan kontrollera och serva maskinen eller 

avhjälpa felet ska du kontakta återförsäljaren. Försök inte plocka isär maskinen.  
♦ Kontakta återförsäljaren om det uppstår ett fel som inte nämns i tabellen ovan eller andra problem. 
♦ Använd endast reservdelar, förbrukningsvaror och slitdelar i original samt specificerade produkter och 

komponenter. Användning av reservdelar från andra tillverkare eller ej specificerade komponenter kan leda till 
funktionsfel.  

 
 

VARNING 
Maskinens konstruktion får under inga omständigheter ändras utan tillverkarens tillstånd. Använd 
alltid originaltillbehör och originalreservdelar. Garantin täcker eventuellt inte skador eller 
ersättningsansvar som uppstår till följd av användning av ej godkända tillbehör eller reservdelar. 
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Underhåll och skötsel 
 
 
Förvaring 
 

VARNING 
Får inte förvaras i slutna rum där det kan ansamlas brännbara ångor. 
Det kan orsaka en brand.  
 
Vid långvarig förvaring av maskinen ska det säkerställas att nedanstående förberedelser före förvaring utförs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAMA Mini Lovsug EL 
Maskinen får inte förvaras förrän det har utförts 
skyddande förvaringsunderhåll som bl.a. 
omfattar följande steg: 
 
1. Stäng av strömmen till maskinen. 
2. Ta batteriet ur maskinen. 
3. Rensa bort skräp och smuts från 

maskinens utsida. 
4. Dra åt alla skruvar och muttrar. 
5. Ta bort sugrörsenheten från maskinen. 
6. Täck över maskinens batterifack. 
7. Maskinen ska förvaras torrt och dammfritt. 
 
Batteri 
1. Ta batteriet ur maskinen. 
2. Förvaras torrt, dammfritt och oåtkomligt för 

barn. 
3. Förvaras i temperaturer mellan -20 °C och 

60 °C. 
4. Om batteriet ska förvaras i mer än ett år 

ska det laddas till ca 40–60 % kapacitet. 
 
Batteriladdare 
1. Ta batteriet ur batteriladdaren. 
2. Dra laddarens stickpropp ur eluttaget. 
3. Förvaras torrt och dammfritt. 

1. Batterifack 
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Underhåll och skötsel 
 
 
Bortskaffning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maskinens större plastdelar är märkta med koder som 
anger vilka material de består av. 
Koderna står för nedanstående material. Plastdelarna 
ska bortskaffas enligt gällande regler. 
 
Märkning Material 
>PA6-GF< Nylon 6 – glasfiber 
>PP-GF< Polypropen – glasfiber 
>PE-HD< Polyeten 
 
♦ Batteriet innehåller litium. Ska lämnas på angiven 

insamlingsplats. 
♦ Litiumjonbatterier måste bortskaffas enligt 

föreskrifterna. 
 
♦ Kontakta återförsäljaren om du inte vet hur 

plastdelar ska bortskaffas eller återvinnas. 
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Specifikationer 
 
 
  DPB-600 

Vikt kg 23 

Yttermått (utan sugrör) 
Längd 

Bredd  

Höjd 

 

mm 

mm 

mm 

 

570 

490 

1 100 

Behållarkapacitet liter 120 

Hjul: 
Diameter 
Typ 

 

mm 

 

95 x 260 

Svart återvunnet gummi 

Luftvolym m³/t  648 

Högsta lufthastighet m/sek 72,5 

Sugrör  75 mm slang 

Batteri: 
Typ 

Batteripackets spänning 

Laddartyp 

Laddarens ingångsspänning 

 

 

V 

 

V 

 

Litiumjon 

56 (nominell 50,4) 

CCCV 

Växelström 230–240 

Batteriladdarens lampor  Rött fast sken – batteriet är utanför 
temperaturområdet för laddning 

Rött blinkande sken – fel 

Grönt fast sken – batteriet är fulladdat 

Grönt blinkande sken – korrekt laddning pågår 

Laddningstid  LBP-560-200: ca 88 minuter 

Bullernivå: (ISO 5349) 
Osäkerhet 

dB(A) 

dB(A) 

77,40 

0,00 

Vibrationsnivå: (ISO 5349) 
Osäkerhet: K 

m/s² 

m/s² 

1,58 

0,00 

 
 Artikelnr: 
Extrautrustning: 
Bärram 
Insats 
Extra batteri 
Extra batteriladdare 
Axelrem 

 
120-F 
OUK-037 
OUK-LIB 
OUK-LIBC 
OUK-SH 

 
GARANTI 
 
STAMA Mini Lövsug EL omfattas av en garanti för material- och tillverkningsfel i ett år efter inköpsdatum. Garantin 
upphör att gälla om STAMA Mini Lövsug EL inte har servats eller underhållits enligt schemat i denna bruksanvisning 
eller på något sätt har ändrats utan tillstånd från GMR maskiner a/s. 
 
DELAR SOM INTE OMFATTAS AV GARANTIN 
 
Slangar betecknas som slitdelar och omfattas inte av garantin ovan. 
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120-75-E 
 

STAMA Mini Lövsug EL 
 

RESERVDELSLISTA 
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120-75-E 
 

STAMA Mini Lövsug EL 
RESERVDELSNUMMER 

 
Del nr  Artikelnr  Antal Beskrivning      
     1  OUK-008-E    1 Styrning      
     2  OUK-020-E    1 Kabel       
     3  OUK-011    4 Fixeringsband och kabelring     
  
     4  OUK-024    1 120 gåmodell, lockpackning    
     5  OUK-001-E    1 Elfläkt      
     6  OUK-003-H    2 Skruv       
     7  OUK-026-75    1 120 gåmodell, 75 mm flexslang  
     8  OUK-004-75    1 75 mm klämma      
     9  OUK-019-E    1 Knärör       
   10  OUK-027-75-E   1 120 elektrisk, 75 mm lock    
   11  OUK-015-240   1 Dammpåse      
   12  OUK-028    2 Hjul       
   13  OUK-014-M    2 Metallås    
   14  OUK-029    1 Axel       
   15  OUK-030    1 Behållare      
   16  OUK-031    1 Bult med ögla      
   17  OUK-018    1 Säkerhetsdekal      
   18  OUK-004-75    1 75 mm klämma      
   19  OUK-010-75-E   1 75 mm handtag      
   20  OUK-032    1 Krok     
   21  OUK-009-75    1 75 mm stelt sugrör    
Ej på bild OUK-120-E    1 120-75-E Bruksanvisning och reservdelslista  
  OUK-033    2 Distans för axel      
  OUK-034    2 Bricka för axel      
  OUK-035    1 Saxsprint för axel     
  OUK-149-E    1 Nätkorg      
  OUK-150-E    1 Nätbeslag     
  OUK-151-E    2 Skruv för nätbeslag    
  OUK-152-E    1 Skruv för nät      
  OUK-153    1 Kabelklämma       
  OUK-LIB    1 50 V batteri 
  OUK-LIBC    1 Batteriladdare 
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MOTOR 

 
 
 
 
 

Del nr LV(+) Artikelnr Beskrivning Antal Standard Kommentar 
1  A054-000270 MOTOR, KOMPLETT 1   
2 + A041-000770 STATOR, KOMPLETT 1   
3 + M102-000800 ROTOR 1   
4 + A538-000350 HUS, MOTOR 1   
5 + A538-000360 HUS, MOTOR 1   
6 + V804-000050 BULT, TORX 4 2 TB-4*12 10,9  
7  A539-000390 KÅPA, MOTOR 1   
8  V805-000210 BULT, TORX 5 3 TB-5*20 12,9  
9  V804-000010 BULT, TORX 4 6 TT-4*16 DG 10,9  

10  V486-000500 KOPPLINGSPLINT 1   
11  A047-000320 KRETSKORT, ASM-

STYRNING 
1   

12  X543-004840 DEKAL, MODELL 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För laddare 

För batteri 

* Batteri och laddare är tillbehör och inte 
reservdelar. Batteri och laddare beställs 
tillsammans som en order. 
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FLÄKTHUS 
 

 
 
 
 
 

Del nr LV(+) Artikelnr Beskrivning Antal Standard Kommentar 
1  E103-001380 HUS, FLÄKT 1   
2  E103-001390 HUS, FLÄKT 1   
3  C410-001400 HANDTAG, BAK 1   
4  C662-000050 DETALJ, STÄLLARM 1 PB-250  
5  E104-000260 GALLER, SUG 1   
6  E100-000280 FLÄKT, SUG 1   
7  900600-00010 BRICKA 10 1 10  
8  92105-08000 MUTTER, FLÄNS 1 M8*1,25 L  
9  V804-000010 BULT, TORX 4 7 TT-4*16 DG 10,9  

10  V805-000010 BULT, TORX 5 5 TT-5*20 DG 10,9  
11  X505-008910 DEKAL, VAR 

FÖRSIKTIG 
1   
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GASREGLAGE 
 

 
 
 
 
 
 

Del nr LV(+) Artikelnr Beskrivning Antal Standard Kommentar 
1  C412-000730 GREPP, HANDTAG 1   
2  C411-000220 KÅPA, HANDTAG 1   
3  V804-000010 BULT, TORX 4 5 TT-4*16 DG 10,9  
4  C450-001020 GASKNAPP, 

GASREGLAGE 
1   

5  C453-000640 STÄLLARM, 
GASREGLAGE 

1   

6  V805-000170 BULT, TORX 5 1 TB-5*25 10,9  
7  900605-00005 BRICKA, FJÄDER 5 1 5  
8  900602-00005 BRICKA 5 1 5,3*10*1  
9  900603-00005 BRICKA 5 1 5,5*12*0,8  

10  900562-50005 LÅSMUTTER 5 1 5  
11  G334-001830 BRYTARE 1 G33407S0080  
12  C130-000680 KABLAGE 1   
13  A407-000310 KRETSKORT, ASM-

STYRNING 
1   
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GASHANDTAG 
 

 
 
 
 
 
 

Del nr LV(+) Artikelnr Beskrivning Antal Standard Kommentar 
1  P021-051700 GASHANDTAG 

KOMPLETT 
1   

2 + C453-000590 GASKNAPP, 
GASREGLAGE 

1   

3 + C460-000550 SPÄRR, GASREGLAGE 1   
4 + G334-001830 BRYTARE 1 G33407S0080  
5 + V450-000860 SPIRALFJÄDER 2   
6 + V495-003020 BAND 2   
7 + V805-000150 BULT, TORX 5 2 TB-5*16 10,9  
8 + 900590-00005 MUTTER 5 NR 2 2 5 NR 2  
9 + A047-000270 KRETSKORT, ASM-

STYRNING 
1   

10 + V804-000010 BULT, TORX 4 5 TT-4*16 DG 10,9  
11  OUK-020-E KABLAGE 1   
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