
[Lithuanian]: GARDEN POWERTOOLS

Mn-98-501 Lapų pūtiklis 18V Li-Ion

Belaidis pūstuvas 18 V tinka daugeliui darbų

[Lithuanian]: Certificates (icon):

[Lithuanian]: Features & benefits

•	 Akumuliatoriaus  galia  suteikia  didelę  naudojimo  laisvę  ir įvairų  panaudojimą
•	 „One4All“  - viena  baterija  tinka  visiems  bevieliams  sodo įrankiams  18V „Modeco  Garden“,  pažymėtam  „One4All“  sistema
•	 Ličio  jonų  (Li-Ion)  technologija  yra  daug efektyvesnė  nei jo pirmtakai  (Ni-MH,  Ni-Cd),  yra  trumpas  įkrovimo  laikas  be atminties  efek

to, palaiko  akumuliatoriaus  įkrovos  lygį  (dėl  to įrenginys  yra  visada  pasiruošęs  dirbti)  ir padidina  darbo komfortą  dėl  mažo svorio  ir
mažo akumuliatoriaus  dydžio

•	 Dėl  didelės  talpos  1.5Ah baterijos  prietaisas  gali  veikti  maždaug  30-40 min. (Priklausomai  nuo apkrovos)
•	 LED akumuliatoriaus  įkrovos  indikatorius  leidžia  įvertinti  likusį  veikimo  laiką
•	 Mažas  svoris  ir patvarus  įrankio  dizainas  užtikrina  ilgaamžiškumą  ir patogumą,  todėl  darbas  yra  daug patogesnis  vartotojui
•	 Guminė  ergonomiška  rankena  užtikrina  patogų  ir stabilų  įrankio  sukibimą
•	 Saugos  sistema  apsaugo  nuo atsitiktinio  prietaiso  įjungimo
•	 Didelė  pūtimo  jėga užtikrina  efektyvų  darbą
•	 Nuimamas  antgalis  palengvina  pūstuvo  laikymą  ir transportavimą
•	 Greitas  įkroviklis  gali  visiškai  įkrauti  akumuliatorių  per kelias  valandas

[Lithuanian]: Applications

•	Sausų  lapų,  smėlio,  šviežio  sniego,  pjuvenų  šalinimui  ir kitiems  darbams,  pvz.,  griliaus  uždegimui.

[Lithuanian]: Equipment

•	1 Li-ion  baterija,  18 V, 1,5 Ah One4All  su įkrovos  indikatoriumi
•	Greitas  įkroviklis



[Lithuanian]: GARDEN POWERTOOLS

[Lithuanian]: Users

•	Sodininkai
•	DIY  entuziastai

[Lithuanian]: Technical properties

Rodyklė Įtampa Vienetinė paku
otė Sudėtinė pakuotė Dėžės svoris Išorinis svoris EAN

[V] [vnt.] [vnt.] [kg] [kg]

MN-98-501 * 18 1 4 2.6 10.3 5906675324210

baterija One4All - Li-Ion 18 V
baterija 1,5 Ah
Išvesties  greitis 206
efektyvumas 3,5
baterijos  įkrovimo  trukmė 72 min

* Nutrauktas

[Lithuanian]: Warnings

• [Lithuanian]: Read user manual
•	 [Lithuanian]:  Always  use eye protection
•	 [Lithuanian]:  Always  use ear protection
•	 VARTOTOJO  INSTRUKCIJA.  Visada  laikykitės  naudotojo  vadove  pateiktų  saugos  nurodymų  ir taikomų  sveikatos  ir saugos  darbe  ta

isyklių.  Nesilaikant  įspėjimų  ir rekomendacijų,  gali  ištikti  elektros  smūgis,  gaisras,  sunkūs  sužalojimai  ir netgi  mirtis.  Atidžiai  perska
itykite  ir įsigilinkite  į vartotojo  vadovą  ir išsaugokite  jį  ateičiai.


