LT

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Akumuliatorinė žoliapjovė (3 viename)
su plieniniu korpusu

2

4

6

Bet kokie remonto / reguliavimo darbai gali būti atliekami tik tada, kai variklis
yra išjungtas, raktelis yra ištrauktas, o besisukantys peiliai yra nustoję suktis.
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Automatinis padavimas neveikia.

Akumuliatorinė žoliapjovė
Akumuliatorių baterijos įtampa

Greitis

IAM 40-4325
40 V
5,0 Ah
(2x2,5 Ah)
3100 aps./min.

IAM 40-4625 S
40 V
5,0 Ah
(2x2,5 Ah)
3100 aps./min.

Pjovimo skersmuo

430 mm

460 mm

Apsaugos klasė

IP X1

IP X1

Svoris

20,4 kg

24,4 kg

Garso slėgio lygis LpA 1)

79,3 dB (A)

80,9 dB (A)

Patvirtintas garso galios lygis LWA 2)

96 dB (A)

96 dB (A)

Akumuliatorių baterijos talpa

Triukšmo duomenys
Išmatuota pagal 1) EN 60335; paklaida K = 3 dB (A) 2) 2000/14/ EG

Vibracijos duomenys
Bendros vibracijos vertės (vektorių suma trimis kryptimis), nustatytos pagal EN 60335,
Paklaida K = 1,5 m/s2
Skleidžiamos vibracijos vertė, ah
Gali būti techninių pakeitimų.

1,22 m/s2

2,34 m/s2

ĮSPĖJIMAS. Nurodyta skleidžiamos vibracijos vertė nustatyta įrankį naudojant pagal pagrindinę paskirtį. Tačiau,
jeigu įrankis naudojamas ne pagal paskirtį, su skirtingais priedais arba yra netinkamai prižiūrimas, skleidžiama
vibracija gali skirtis. Tai gali reikšmingai padidinti poveikį per visą darbo laikotarpį.
Skleidžiamos vibracijos lygis skirsis dėl būdų, kuriais elektrinis įrankis gali būti naudojamas, ir gali būti didesnis
nei šiame duomenų lape nurodyta vertė.
Skleidžiamos vibracijos lygis gali būti naudojamas, siekiant palyginti vieną įrankį su kitu.
Ji gali būti naudojama, siekiant preliminariai įvertinti poveikį.
Siekiant tiksliai įvertinti vibracijos apkrovą, reikia atsižvelgti ir į laiką, kai įrankis yra išjungtas arba įjungtas, tačiau
nenaudojamas. Tai gali reikšmingi sumažinti vibracijos apkrovą per visą darbo laikotarpį. Nustatykite papildomas
saugos priemones, kad apsaugotumėte operatorių nuo vibracijos poveikio, pvz., tinkamai prižiūrėkite įrankį ir
priedus, pasirūpinkite, kad rankos būtų šiltos, tinkamai organizuokite darbą.
PAVOJUS

Nesilaikant nurodymo, operatoriui arba aplinkiniams
asmenims kyla sunkių sužalojimų arba žūties rizika.
ĮSPĖJIMAS

Nesilaikant nurodymo, operatoriui arba aplinkiniams
asmenims kyla sužalojimų rizika.
ATSARGIAI

Nesilaikant nurodymo, operatoriui arba aplinkiniams
asmenims kyla sužalojimų rizika.
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PASTABA

Pateikiami duomenys arba informacija apie tai, kas jau
buvo minėta, siekiant išvengti įrankio gedimo.

Įspėjimas/Atsargiai!
Perskaitykite naudojimo instrukciją!
Išsaugokit visus įspėjimus ir instrukcijas
ateičiai.
Dėvėkite apsauginius akinius!
Dėvėkite apsaugines ausines!
Avėkite tvirtus, apsauginius batus su
plienine pirštų apsauga!

Įspėjimas apie išsviedžiamus objektus.
Neleiskite kitiems asmenims artintis dėl
to, kad gali būti išsviedžiama objektų.
ATSARGIAI! Besisukantys peiliai.
Palaukite, kol visos judančios dalys nustos
suktis.
Įspėjimas apie aštrius peilius. Išjungus
įrankį, peiliai kurį laiką nenustoja suktis.
Užtikrinkite, kad žoliapjovė visada būtų sausa.
Niekada nenaudokite, kai lyja.
IAM 40-4325: Patvirtintas garso galios
lygis LWA 96 dB(A)

Akumuliatorinė žoliapjovė yra skirta pjauti vidutinio
dydžio žolę privačiuose soduose ir pievose prie namų.
Žoliapjovę naudoti ne pagal numatytą paskirtį
draudžiama dėl kylančio fizinių sužalojimų pavojaus
naudotojui ir kitiems asmenims.
ĮSPĖJIMAS

Susižalojimo rizika
Žoliapjovės negalima naudoti krūmų, gyvatvorių ir
brūzgynų pjovimui, vijoklių, vejos ant stogo ir balkonų
vazonuose augančių augalų pjovimui ir smulkinimui.
Žoliapjovę draudžiama naudoti ir nugenėtų šakų,
gyvatvorių šakų smulkinimui arba vietos nelygumų
išlyginimui.

Prieš naudodami įrankį perskaitykite ir supraskite
naudojimo instrukciją. Išsiaiškinkite kaip veikia
valdymo elementai ir kaip tinkamai naudoti įrankį.
Imkitės visų saugos priemonių, kurios yra aprašytos
techninės priežiūros instrukcijoje. Elkitės atsakingai,
kad nepakenktumėte kitiems asmenims. Operatorius yra
atsakingas už nelaimingus atsitikimus ir riziką
tretiesiems asmenims.
Neleiskite įrankio naudoti vaikams arba asmenims,
kurie nežino kaip naudoti įrankį arba nėra perskaitę šios
naudojimo instrukcijos.
Šalies teisės aktuose gali būti nustatytas minimalaus
amžiaus ribojimas.
Vaikai ir kiti asmenys, įskaitant gyvūnus, turi būti
saugiu atstumu nuo įrangos veikimo zonos.
Įrankį gali naudoti tik 16 metų amžiaus sukakę
asmenys. Išimtis yra taikoma mokytojo prižiūrimiems
profesinio mokymo studentams, kurie turi įgauti žinių.

Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
valymo ir techninės priežiūros darbus,
išjunkite įrankį ir ištraukite raktelį.
CE ženklas.

Bet kurie sugedę arba nebenaudojami
elektriniai arba elektroniniai įrankiai turi
būti pristatyti į tinkamus atliekų
surinkimo punktus.
IAM 40-4625 S: Patvirtintas garso galios
lygis LWA 96 dB(A)

Nenaudokite įrankio bet kokiu kitu būdu nei yra
nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Gamintojas
neatsako už žalą, kuri atsirado dėl to, kad nebuvo
laikomasi galiojančių teisės aktų ir šioje instrukcijoje
pateiktų nurodymų.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad šalies teisės aktai gali
riboti leistiną įrankio naudojimo paskirtį. Būtina laikytis
teisės aktų reikalavimų, kurie galioja toje šalyje, kurioje
įrankis yra naudojamas.
Nenaudokite įrankio netoli lengvai užsiliepsnojančių
skysčių arba dujų. Dėl galimo trumpojo jungimo kyla
gaisro ir sprogimo rizika.

PAVOJUS

Ši įranga naudojimo metu skleidžia elektromagnetinį
lauką. Šis laukas tam tikromis aplinkybėmis gali turėti
poveikį aktyviems ir pasyviems medicininiams
implantams. Siekiant sumažinti sunkių sveikatos
sužalojimų riziką, prieš pradedant naudoti įrangą,
rekomenduojame medicininių implantų turinčius
asmenis pasitarti su savo gydytoju arba medicininio
implanto gamintoju.

PAVOJUS
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ĮSPĖJIMAS

Dėvėkite asmenines saugos priemones.
 Naudodami įrankį visada dėvėkite apsauginius
akinius.
 Dėvėkite apsaugines ausines!
 Avėkite tvirtus batus ir vilkėkite ilgas kelnes.
 Nedėvėkite laisvų rūbų arba papuošalų. Plaukai,
rūbai ir pirštinės turi būti laikomi atokiau nuo
judančių dalių, nes juos gali įtraukti besisukančios
dalys. Nenaudokite įrankio būdami basomis kojomis
arba avėdami sandalus.
 Dirbdami su peiliais dėvėkite apsaugines pirštines.
Prieš naudodami įrankį patikrinkite darbo zoną ir
pašalinkite visus objektus, kuriuos žoliapjovė gali
įtraukti arba išsviesti, pvz., akmenis, šakas, vielas,
gyvūnus ir t.t.
Prieš naudodami visada patikrinkite įrankį, kad
įsitikintumėte, ar peiliai, peilių varžtai ir pjovimo
įrankis nėra atšipę, susidėvėję ar pažeisti.
Susidėvėjusius peilius ir varžtus keiskite komplektais,
kad jie veiktų subalansuotai.
Nenaudokite įrankio, jeigu esate pavargę, sergate, arba
esate apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar
vaistų.
Venkite nepatogių padėčių. Visada išlaikykite stabilią
stovėseną ir pusiausvyrą. Būkite atsargūs eidami atgal –
rizikuojate pargriūti!
Pasirūpinkite, kad darbo su įrankiu metu būtų tinkamas
apšvietimas arba geros apšvietimo sąlygos. Prastas
apšvietimas/sąlygos kelia didelę riziką saugai.
Kiek įmanoma, venkite pjauti šlapią žolę.
Eikite! Niekada nebėkite!
Pasirinkite saugią padėtį, visų pirma dirbdami ant šlaitų.
Nepjaukite žolės ant pernelyg stačių šlaitų. Būkite
ypatingai atsargūs, kai keičiate judėjimo kryptį ant
šlaitų.
Imkitės visų atsargumo priemonių, keisdami judėjimo
kryptį ant šlaitų.
Sutelkite visą dėmesį, kai apsisukate ir traukiate
žoliapjovę į save.
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ĮSPĖJIMAS

Susižalojimo rizika.
Besisukantys peiliai gali sunkiai sužaloti: įpjauti
arba nupjauti kūno dalis.
 Visada, kai gabenate arba palenkiate žoliapjovę ne ant
žolės, išjunkite ją. Palaukite, kol besisukančios dalys
nustos suktis.
 Visi apsauginiai gaubtai ir saugos įtaisai turi būti
tinkamai sumontuoti, kad būtų galima naudoti įrankį.
 Niekada nenuimkite surinkimo krepšio, kai
žoliapjovė veikia.
 Neįjunkite žoliapjovės, kol nepatraukėte kojų saugiu
atstumu.
 Įjungimo metu neverskite žoliapjovės.
 Neįjunkite žoliapjovės, kai stovite prie žolės
išmetimo angos.
 Niekada nekiškite rankų po korpusu, kai variklis
veikia. Visada laikykitės atstumo nuo išmetimo angos.
 Venkite užvesti variklį netyčia. Įsitikinkite, kad
valdymo svirtis yra „Start“ padėtyje, kai traukiate už
užvedimo virvės.
 Bet kokie įrankio remonto/reguliavimo darbai turi
būti atliekami tik tada, kai variklis yra išjungtas,
raktelis ištrauktas, o peiliai nebesisuka.
ĮSPĖJIMAS

Susižalojimo rizika.
Išsviesti akmenys arba žemė gali sužeisti.
 Prieš pjaudami žolę, patikrinkite, ar tvarkomoje
teritorijoje nėra nereikalingų objektų.
 Įsitikinkite, ar surinkimo krepšys yra tinkamai prikabintas.
 Darbo metu dėvėkite apsauginius akinius.
 Išjunkite variklį ir ištraukite raktelį. Palaukite, kol visos
besisukančios dalys nustos suktis ir įrankis atvės. Raktelį
ištraukite visada, kai paliekate žoliapjovę be priežiūros.
 Prieš ką nors darydami būtinai atleiskite
užsiblokavusius peilius.
 Prieš tikrindami patys žoliapjovę ar prieš veždami
ją į remontą, kruopščiai nuvalykite.
 Į žoliapjovę pakliuvus bet kokiam objektui,
patikrinkite, ar ji veikia tinkamai. Prieš vėl
naudojant žoliapjovę, būtina atlikti remonto darbus.
Jeigu įrankis pradeda vibruoti neįprastai, išjunkite variklį
ir nedelsiant išsiaiškinkite priežastį. Dažniausiai neįprasta
vibracija reiškia įrankio gedimą. Įrankį naudoti
draudžiama, kai jis arba saugos įranga yra sugedusi.
Pakeiskite susidėvėjusias arba sugedusias dalis.
Draudžiama užfiksuoti įjungimo/išjungimo jungiklį ir
saugos jungiklį.
Naudodami
žoliapjovę
nenaudokite
jokių
nerekomenduojamų
atsarginių
dalių.
Naudojant
nerekomenduojamas atsargines dalis, galima sunkiai
susižaloti arba sugadinti įrangą.
Net ir laikantis visų naudojimo instrukcijoje pateiktų
nurodymų, gali būti likutinė rizika

ATSARGIAI

Naudojant įrankį ilgą laiką arba jeigu įrankis nėra
tinkamai prižiūrimas arba įvertintas, dėl vibracijų
rankoms kyla žalos sveikatai rizika.
Vibraciją slopinančios sistemos neužtikrina apsaugos
nuo Reino ligos (pabalę pirštai) arba riešo kanalo
sindromo. Todėl, jeigu reguliariai ilgą laiką naudojate
įrankį, būtina atidžiai stebėti savo pirštų ir riešų būklę.
Pastebėję bet kurį iš anksčiau nurodytų ligų simptomų,
nedelsiant kreikitės į gydytoją. Norėdami sumažinti
Reino ligos riziką, pasirūpinkite, kad rankos būtų šiltos,
ir darykite darbo pertraukas.

Klausos ATSARGIAI
sutrikimas
Ilgą laiką būnant netoli veikiančio įrankio, gali atsirasti
klausos sutrikimas. Dėvėkite apsaugines ausines!
Dirbant su įrankiu tam tikro triukšmo išvengti neįmanoma.
Triukšmingi darbai turi būti suplanuoti tomis valandomis,
kuriomis pagal įstatymą arba teisės aktus, galima vykdyti
tokius darbus. Laikykitės ramybės meto reikalavimų ir
kiek įmanoma ribokite darbo laiką iki minimumo. Siekiant
apsisaugoti ir apsaugoti kitus asmenis, būtina dėvėti
tinkamą klausos apsaugą.
Skleidžiamo triukšmo duomenys pagal Vokietijos gaminių
saugos įstatymą (ProdSG) ir EB mašinų direktyvą:
triukšmo slėgio lygis darbo vietoje gali būti didesnis nei
80 dB(A). Tokiais atvejais operatorius privalo dėvėti
klausos apsaugą (pvz., apsaugines ausines).
Laikykitės visų šalyje galiojančių
reikalavimų dėl apsaugos nuo triukšmo!

Akumuliatorių bateriją įkraukite naudodami
gamintojo nurodytą įkroviklį. Vienai akumuliatorių
baterijai tinkantis įkroviklis gali kelti gaisro pavojų, kai
naudojamas su kito tipo akumuliatorių baterija.
Elektrinius įrankius naudokite tik su specialiai jiems
skirtomis akumuliatorių baterijomis. Naudojant kitas
akumuliatorių baterijas, kyla susižalojimo arba gaisro
pavojus.
Kai akumuliatorių baterijos nenaudojate, saugokite ją
nuo kitų metalinių objektų, pvz., sąvaržėlių, monetų,
raktų, vinių, varžtų ir kitų smulkių metalinių objektų,
kurie gali sujungti akumuliatorių baterijos gnybtus
vieną su kitu. Sujungus akumuliatorių baterijos gnybtus
vieną su kitu, įvyksta trumpasis jungimas, todėl galite
nusideginti arba gali kilti gaisras.
Netinkamomis sąlygomis iš akumuliatorių baterijos
gali ištekėti skysčio; venkite sąlyčio su juo. Netyčia
prisilietus, nusiplaukite vandeniu. Skysčiui patekus į
akis, kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatorių baterijos
ištekėjęs skystis gali dirginti arba nudeginti odą.
Neleistinai naudojant pažeistą akumuliatorių bateriją, iš
jos gali išsiskirti garų. Kvėpuokite grynu oru ir, pasijutę
prastai, kreipkitės į gydytoją. Garai gali dirginti
kvėpavimo takus.
PAVOJUS

Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
valymo ir techninės priežiūros darbus,
išjunkite žoliapjovę ir ištraukite raktelį.
Saugokite rankas nuo visų aštrių kraštų ir
judančių dalių. Pjovimo įrankis gali įtraukti
pirštus ir juos nupjauti arba sutraiškyti.

teisės

aktų

ĮSPĖJIMAS

Gaisro rizika! Sprogimo rizika!
Niekada nenaudokite pažeistos, sugedusios arba
susideformavusios akumuliatorių baterijos. Niekada
neatidarykite arba nepažeiskite akumuliatorių baterijos
bei neleiskite jai nukristi ant žemės.
Aplinkos temperatūra
Saugokite akumuliatorių bateriją nuo šilumos ir ugnies.
Akumuliatorių bateriją galima naudoti tik tada, kai
aplinkos temperatūra yra nuo 10°C iki +40°C.niekada
nedėkite akumuliatorių baterijos ant šildytuvų ir ilgam
laikui nepalikite jos tokioje vietoje, kurioje ji
intensyviai būtų veikiama saulės spindulių.
Trumpasis jungimas – nesujunkite akumuliatorių
baterijos kontekstų metalinėmis dalimis.
Akumuliatorių baterijos šalinimo, gabenimo ir
saugojimo metu ji turi būti supakuota (į plastikinį
maišelį, dėžutę) arba jos kontaktai turi būti izoliuoti.

Atlikę darbus, kruopščiai nuvalykite įrankį, kad
pašalintumėte
visas
dulkes
ir
nešvarumus,
suremontuokite arba pakeiskite sugedusias dalis.
Reguliariai tikrinkite žolės surinkimo krepšį, ar nėra
susidėvėjimo ir senėjimo požymių.
Reguliariai tikrinkite ir išvalykite išmetimo angą ir dangtį.
Visada užtikrinkite, kad įrankis, o svarbiausia vėdinimo
angos būtų švarios. Niekada ant įrankio nepurkškite
vandens!
Niekada nevalykite įrankio ir jo dalių naudodami
tirpiklius, degius ar toksiškus skysčius. Naudokite tik
drėgną šluostę.
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Visi varžtai ir veržlės turi būti tvirtai priveržti, kad
užtikrintumėte saugų įrankio veikimą.
Tik reguliariai techniškai prižiūrėtas įrankis gali veikti
tinkamai. Nepakankama techninė priežiūra gali lemti
nelaimingus atsitikimus ir sužalojimus.
Šioje naudojimo instrukcijoje nurodytus remonto ir
techninės priežiūros darbus gali atlikti tik kvalifikuoti
specialistai.

Naudokite tik originalius priedus ir atsargines dalis.
Naudojant kitas atsargines dalis, naudotojui kyla
nelaimingų atsitikimų/susižalojimų rizika. Gamintojas
neatsako už jokią su tuos susijusią žalą.
Prireikus priedų arba atsarginių dalių, kreikitės į klientų
aptarnavimo skyrių.

Įrankis turi būti saugomas sausoje vietoje apsaugotas
nuo šalčio.
Įrankį saugokite užrakintoje patalpoje, kad jo nenaudotų
pašaliniai asmenys.

Prieš padėdami įrankį uždaroje patalpoje, palaukite, kol
variklis atvės.

Gedimas
Variklis neužsiveda

Priežastis
Akumuliatorių baterija yra išsekusi.

Sprendimas
Įkraukite akumuliatorių bateriją.

Akumuliatorių baterija yra sugedusi.
Neįkištas raktelis.

Veikia nestabiliai,
stipri vibracija
Prastai pjaunama/
„paimama“ žolė

Žr. šioje naudojimo instrukcijoje
pateiktus nurodymus.
Pagrindinis jungiklis arba saugos jungiklis Žr. šioje naudojimo instrukcijoje
nėra įjungtas.
pateiktus nurodymus.
Pažeistas peilis.
Pakeiskite peilį.
Nepriveržtas peilis.

Patikrinkite ir priveržkite peilius.

Atšipęs peilis.

Pagaląskite arba pakeiskite peilius.

Akumuliatorių baterija yra sugedusi.
Žolės surinkimo krepšys užsikimšo.

Ištuštinkite žolės surinkimo krepšį.

Nesureguliuotas tinkamas pjovimo aukštis. Pasirinkite tinkamą pjovimo aukštį.
Nesurenkama žolė.

Užsiblokavęs kanalas.

Išvalykite išmetimo kanalą.

Žolės surinkimo krepšys pilnas.

Ištuštinkite žolės surinkimo krepšį.

Per šlapia žolė.

Pjaukite, kai oro sąlygos yra sausos.

Jeigu dėl bet kokios priežasties įrankio ketinate
nebenaudoti, neišmeskite jo kartu su buitinėmis
atliekomis, o šalinkite aplinkai draugišku būdu.
Pristatykite įrankį į atitinkamą atliekų surinkimo/
perdirbimo punktą. Tokiu būdu galima išrūšiuoti ir
perdirbti plastikines ir metalines dalis. Informacijos
apie įrankių ir medžiagų šalinimą galima gauti iš vietos
savivaldybės administracijos.
Akumuliatorių baterijų negalima išmesti kartu su
buitinėmis atliekoms. Kaip vartotojas esate teisiškai
įpareigotas grąžinti baterijas ir akumuliatorius. Baigus
eksploatuoti įrankį, baterijos ir akumuliatoriai turi būti
šalinami atskirai. Senas baterijas ir akumuliatorius
galite pristatyti į savivaldybės specialių atliekų
surinkimo punktą, pardavėjui arba platintojui.
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Šalinkite tik tuščias akumuliatorių baterijas.
Rekomenduojame akumuliatorių baterijos kontaktus
apvynioti lipnia juosta, kad neįvyktų trumpasis
jungimas. Niekada neatidarykite akumuliatorių
baterijos.

Neatsižvelgiant į pardavėjo įsipareigojimus, nustatytus
pirkimo-pardavimo sutartyje, galutiniam šio elektrinio
įrankio naudotojui gamintojas suteikia šią garantiją:
Garantijos laikotarpis yra 24 mėn. nuo įrankio
perdavimo dienos, kuri yra patvirtinama pirkimo
dokumentuose. Jeigu įrankis naudojamas komercinėje
srityje arba nuomai, garantijos laikotarpis yra 12 mėn.
Garantijos sąlygos nėra taikomos susidėvinčioms
dalims, įkraunamoms akumuliatorių baterijoms ir
defektams, kurių atsirado dėl netinkamų priedų

Mes, „ikra GmbH“, Schlesierstrasse 36, D-64839
Münster, prisiimdami atsakomybę patvirtiname, kad
produktas Akumuliatorinė žoliapjovė IAM 40-4325,
IAM 40-4625 S, su kuriuo yra susijusi ši deklaracija,
atitinka šių Direktyvų esminius saugos ir sveikatos
apsaugos reikalavimus:
2006/42/EB (Mašinų direktyva)
2014/30/ES (EMS direktyva)
2011/65/ES (RoHS direktyva)
2000/14/EB+2005/88/EG (Triukšmo direktyva)
Dėl atitinkamo Direktyvose nustatytų saugos ir
sveikatos
apsaugos
reikalavimų
įgyvendinimo,
laikomasi šių standartų ir/arba techninių specifikacijų:
EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 60335-2-77:2010;
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
AfPS GS 2014:01 PAK

naudojimo, ne originalių atsarginių dalių naudojimo,
jėgos panaudojimo, trankymo ir laužymo bei
neatsakingos variklio apkrovos. Pakeitimas pagal
garantijos sąlygas apima tik defektų turinčias dalis, o ne
visą įrankį. Garantinio remonto darbai atliekami tik
įgaliotuose partnerių servisuose arba bendrovės klientų
aptarnavimo skyriuje. Garantija anuliuojama, jeigu bet
kokius darbus atliko neįgalioti asmenys.
Visas siuntimo arba pristatymo išlaidas bei kitas su tuo
susijusias išlaidas turi padengti klientas.

Atitikties įvertinimo metodas atitinka 2000/14/EB
direktyvos VI priedo nuostatas.
Notifikuotoji įstaiga: 0036, TÜV SÜD Industrie Service
GmbH, Westendstraße 199, 80686 Miunchenas,
Vokietija
IAM 40-4325:
Nustatytas garso galios lygis
Patvirtintas garso galios lygis

91,5 dB(A)
96 dB (A)

IAM 40-4625 S:
Nustatytas garso galios lygis
Patvirtintas garso galios lygis

93,9 dB(A)
96 dB (A)

Gamybos metai yra įspausti vardinėje plokštelėje; juos taip
pat galima nustatyti pagal serijos numerį.
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/parašas/

Matthias Fiedler, Ikra GmbH Technikos skyriaus vadovas

Techninius dokumentus rengia:
Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster,
Vokietija
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