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Denne vejledning indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at kunne betjene og 
vedligeholde denne STAMA Mini Løvsuger EL. Læs den omhyggeligt for at blive fortrolig 
med betjening og vedligeholdelse af din nye STAMA Mini Løvsuger EL. Der kan i modsat 
fald opstå alvorlig personskade. 

Denne vejledning indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne betjene og vedligeholde denne STAMA Mini Løvsuger EL. 
Læs den omhyggeligt for at blive fortrolig med betjening og 
vedligeholdelse af din nye STAMA Mini Løvsuger EL. 
Der kan i modsat fald opstå alvorlig personskade.
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Vigtig information 
 
 
Læs brugervejledningen, før du bruger maskinen. 
 
o Påtænkt brug af maskinen 

• STAMA Mini Løvsuger EL er beregnet til at suge forskellige slags affald væk, bl.a. nedfaldne blade. 
• Maskinen må ikke bruges til andre formål end dens påtænkte formål. 

 
o Brugere af maskinen 

• Maskinen må først tages i brug, når du har læst brugervejledningen omhyggeligt og forstået dens 
indhold. 

• Maskinen må ikke bruges af personer, som ikke har læst hele brugervejledningen, er syge, trætte 
eller på anden måde har dårlig fysik, eller af børn. 

• Husk, at brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer, der sker for andre mennesker eller disses 
ejendele. 

 
o Om denne brugervejledning 

• Denne vejledning indeholder nødvendige oplysninger om betjening og vedligeholdelse af maskinen. 
Læs den omhyggeligt, og sæt dig ind i dens indhold. 

• Vejledningen skal altid opbevares på et lettilgængeligt sted. 
• Hvis du har mistet vejledningen, eller hvis den er beskadiget og ikke længere kan læses, kan du 

bestille en ny hos GMR maskiner a/s. 
• De måleenheder, der bruges i vejledningen, er SI-måleenheder (det internationale målesystem). 

Tallene i parentes er referenceværdier, og der kan i nogle tilfælde være mindre omregningsfejl. 
 
o Udlån eller overdragelse af maskinen 

• Når maskinen, der beskrives i denne vejledning, udlånes til en anden person, skal det sikres, at 
personen, som låner og bruger den, får brugervejledningen udleveret sammen med maskinen. Hvis 
du overdrager maskinen til en anden person, skal du vedlægge brugervejledningen med maskinen 
ved overdragelsen. 

 
o Forespørgsler 

• Kontakt forhandleren, hvis du har spørgsmål om maskinen, køb af forbrugsartikler, reparationer og 
lignende. 

 
o Meddelelser 

• Indholdet i denne vejledning kan ændres uden varsel i forbindelse med opgraderinger af maskinen. 
Nogle af illustrationerne kan afvige fra din maskine for at gøre forklaringerne tydeligere. 

• Nogle dele på maskinen skal samles før brug. 
• Kontakt forhandleren, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 
 
SUGERPRODUCENT 
 
YAMABIKO CORPORATION 
7-12 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN 
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Sikker brug af maskinen 
 
Læs dette afsnit, før du bruger maskinen. 

o De sikkerhedsforanstaltninger, der beskrives i dette afsnit, indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger. 
Følg dem nøje. 

o Du skal også læse de oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger, der forekommer i selve 
vejledningen. 

Tekst efter et (diamantmærke) mærke beskriver de mulige konsekvenser af ikke at følge 
sikkerhedsforanstaltningerne. 
 
Advarsler 
Situationer, hvor der er risiko for fysisk skade på brugeren eller andre personer, er angivet i denne vejledning eller på 
selve maskinen med følgende advarsler. De skal altid læses og følges nøje for at opnå en sikker funktion. 

 
 
Andre indikatorer 
Ud over advarsler bruger denne vejledning også følgende forklarende symboler: 
 

 
 
Symboler 
Der bruges forskellige forklarende symboler i denne vejledning og på selve maskinen. Du skal sørge for, at du fuldt ud 
forstår, hvad hvert symbol betyder. 
 
Symbolets udformning Symbolbeskrivelse/-

anvendelse 
Symbolets udformning Symbolbeskrivelse/-

anvendelse 

 

 
Læs brugervejledningen nøje 

 

 
Brug beskyttelsesbriller 

 

 
Sikkerhedsadvarsel 

 

 
Afklipning af fingre 

 

 
Pas på elektrisk stød 

 

 
Pas på varme områder 

 

 
Stop 

 

 
Langsom hastighed 

 

 
Må ikke anvendes i regnvejr 
eller på fugtige steder 

 

 
Hurtig hastighed 

Dette symbol sammen med ordet 
”FARE” gør opmærksom på en 
handling eller tilstand, der 
forårsager alvorlig personskade 
eller dødsfald blandt brugere og 
omkringstående. 

Dette symbol sammen med ordet 
”ADVARSEL” gør opmærksom på 
en handling eller tilstand, der kan 
forårsage alvorlig personskade eller 
dødsfald blandt brugere og 
omkringstående. 

”FORSIGTIG” angiver en potentielt 
farlig situation, der hvis den ikke 
forhindres, kan forårsage mindre 
eller moderat personskade. 

Symbolet med cirkel 
og skråstreg 
angiver, at hvad der 
er vist, er forbudt. Denne indsatte meddelelse giver 

tips om brug og vedligeholdelse af 
produktet. 

Den indrammede tekst med ordet 
”VIGTIGT” indeholder vigtige 
oplysninger om brug, kontrol, 
vedligeholdelse og opbevaring af 
det produkt, der beskrives i denne 
vejledning. 

BEMÆRK VIGTIGT 

FARE ADVARSEL FORSIGTIG 
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FARE ADVARSEL

BEMÆRK VIGTIGT

FORSIGTIG
Dette symbol sammen med ordet 
”FARE” gør opmærksom på en 
handling eller tilstand, der forårsager 
alvorlig personskade eller dødsfald 
blandt brugere og omkringstående.

Denne indsatte meddelelse giver 
tips om brug og vedligeholdelse af 
produktet.

Den indrammede tekst med ordet 
”VIGTIGT” indeholder vigtige 
oplysninger om brug, kontrol, 
vedligeholdelse og opbevaring af 
det produkt, der beskrives i denne 
vejledning.

Dette symbol sammen med ordet 
”ADVARSEL” gør opmærksom på 
en handling eller tilstand, der kan 
forårsage alvorlig personskade 
eller dødsfald blandt brugere og 
omkringstående.

”FORSIGTIG” angiver en potentielt 
farlig situation, der hvis den ikke 
forhindres, kan forårsage mindre 
eller moderat personskade.
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Sikker brug af maskinen 
 
 

Symbolets udformning Symbolbeskrivelse/-
anvendelse 

Symbolets udformning Symbolbeskrivelse/-
anvendelse 

 

 
Afstanden til 
omkringstående skal være 
på mindst 15 m  

 
Miljøbeskyttelse! 

 

 
Garanterede 
lydeffektniveauer 

 

 
Volt 

 

 
Klasse II-redskab 

 

 

 
Jævnstrøm 

 
 
Sikkerhedsmærkets placering 
• Sikkerhedsmærket herunder er påsat maskinen, der er beskrevet i denne vejledning. Sørg for, at du forstår, hvad 

mærket betyder, før du bruger maskinen. 
• Hvis mærket bliver ulæseligt på grund af slitage, skade eller skaller af, bedes du købe et erstatningsmærke hos 

din forhandler og påsætte det på det sted, der er vist på illustrationen nedenfor. Kontrollér, at mærket altid kan 
læses. 

 
 

                     
 

1. Sikkerhedsmærke (reservedelsnummer X505008910) 
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Sikker brug af maskinen 
 
Håndtering af maskinen 
Generelle sikkerhedsadvarsler for elværktøj 

ADVARSEL 
Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle anvisninger. 
Hvis advarsler og anvisninger ikke følges, kan det 
forårsage stød, brand og/eller alvorlig personskade. 
 
Gem alle advarsler og anvisninger til senere brug. 
 
Udtrykket "elværktøj" i advarslerne henviser til dit 
lysnetdrevne (ledningsforbundne) elværktøj eller 
batteridrevne (trådløse) elværktøj. 
 
Arbejdssikkerhed 
o Arbejdsområdet skal holdes rent og veloplyst. 
♦ Rodede eller mørke områder kan give anledning til 

ulykker. 
o Elektrisk værktøj må ikke bruges i eksplosive 

områder, fx i forbindelse med brandfarlige 
væsker, gasser eller støv. 

♦ Elektrisk værktøj danner gnister, der kan antænde 
støvet eller dampene. 

o Børn og omkringstående skal holde afstand til 
elværktøj i brug. 

♦ Forstyrrelser kan få dig til at miste herredømmet. 
 
Elektrisk sikkerhed 
o Stikkene på elværktøjet skal passe til 

stikkontakten. Stikket må under ingen 
omstændigheder ændres. Der må ikke bruges 
adapterstik til jordet elværktøj. 

♦ Stik uden ændringer og tilhørende stikkontakter 
reducerer risikoen for elektrisk stød. 

o Undgå kropskontakt med jordede overflader som 
fx rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. 

♦ Der er større risiko for elektrisk stød, hvis kroppen 
har jordkontakt. 

o Elværktøj må ikke udsættes for hverken regn eller 
våde forhold. 

♦ Hvis der trænger vand ind i elværktøj, øges risikoen 
for elektrisk stød. 

o Ledningen må ikke udsættes for overlast. 
Ledningen må ikke bruges til at bære eller trække 
i elværktøjet eller til at tage stikket ud. Ledningen 
skal holdes væk fra varme, olie, skarpe kanter 
eller bevægelige dele. 

♦ Beskadigede eller rodede ledninger øger risikoen for 
elektrisk stød. 

o Brug en udendørs ledning, når elværktøj bruges 
udendørs. 

♦ Brug af en udendørs ledning reducerer risikoen for 
elektrisk stød. 

o Hvis elværktøj bruges på et fugtigt sted, skal der 
bruges en strømforsyning med HFI-relæ. 

♦ Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for elektrisk 
stød. 

Personlig sikkerhed 
o Vær altid opmærksom, hold øje med, hvad du 

laver, og brug din sunde fornuft, når du bruger 
elværktøj. Du må ikke bruge elværktøj, hvis du er 
træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. 

♦ Et øjebliks uopmærksomhed under brug af elværktøj 
kan forårsage alvorlig personskade. 

o Brug personlige værnemidler. Brug altid 
øjenværn. 

♦ Værnemidler som fx passende støvmaske, skridsikre 
sko, sikkerhedshjelm eller høreværn vil reducere 
risikoen for personskader. 

o Forebyg, at elværktøjet kan startes ved et uheld. 
Kontrollér, at tænd/sluk-knappen er slukket, før 
stikket sættes i stikkontakten og/eller 
batteripakken, og før værktøjet samles op eller 
bæres. 

♦ Der kan ske uheld, hvis du bærer elværktøj med 
fingeren på tænd/sluk-knappen eller tænder for 
elværktøj, hvor tænd/sluk-knappen er tændt. 

o Fjern en eventuel stillenøgle, før der tændes for 
elværktøjet. 

♦ En nøgle, der sidder på en roterende del på 
elværktøjet, kan forårsage personskade. 

o Ræk ikke for langt under arbejdet. Sørg altid for 
at stå sikkert og holde balancen. 

♦ Det sikrer bedre kontrol over elværktøjet i uventede 
situationer. 

o Tag passende tøj på. Brug ikke løstsiddende tøj 
eller smykker. Hold hat, tøj og handsker væk fra 
bevægelige dele. 

♦ Løst tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget af 
bevægelige dele. 

o Hvis der medfølger udstyr til tilslutning af 
støvudsugnings- og -opsamlingsudstyr, skal det 
sikres, at det er tilsluttet og bruges korrekt. 

♦ Brug af støvopsamling kan reducere risici i 
forbindelse med støv. 

 
 
Vibrationerne under faktisk brug af elværktøjet kan afvige 
fra den oplyste samlede værdi, alt efter hvordan værktøjet 
bruges og behovet for at påvise 
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte brugeren, der 
er baseret på et skøn af eksponeringen under de faktiske 
brugsforhold (under hensyntagen til alle dele af 
brugsforløbet, fx hvornår der slukkes for værktøjet, og når 
det kører i tomgang samt triggertiden). 
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Sikker brug af maskinen 
 
 

ADVARSEL 
Vedligeholdelse og pleje af elværktøjet 
o Elværktøjet må ikke bruges med magt. Brug det 

elværktøj, der passer til anvendelsen. 
♦ Med det rigtige elværktøj kan du udføre arbejdet 

bedre og mere sikkert ved den hastighed, det er 
beregnet til. 

o Elværktøjet må ikke bruges, hvis det ikke kan 
tændes og slukkes med tænd/sluk-knappen. 

♦ Alt elværktøj, der ikke kan styres med knappen, er 
farligt og skal repareres. 

o Tag stikket ud af stikkontakten og/eller 
batteripakken, før der foretages justeringer, 
skiftes udstyr eller før opbevaring af elværktøjet. 

♦ Disse forebyggende sikkerhedsforanstaltninger 
reducerer risikoen for at starte elværktøjet ved et 
uheld. 

o Elværktøj, der ikke bruges, skal opbevares 
utilgængeligt for børn. Elværktøj må ikke bruges 
af personer, som ikke kender værktøjet eller 
denne vejledning. 

♦ Elværktøj er farligt for uøvede brugere. 
o Elværktøj skal vedligeholdes. Se efter bevægelige 

dele, der er skæve eller binder, ødelagte dele og 
andre forhold, der kan påvirke elværktøjets 
funktion. Hvis elværktøjet er beskadiget, skal det 
repareres før brug. 

♦ Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj. 
o Skæreværktøj skal holdes skarpt og rent. 
♦ Korrekt vedligeholdt skæreværktøj med en skarp æg 

er mindre tilbøjeligt til at binde og er nemmere at 
styre. 

o Elværktøj, udstyr, bits osv. skal bruges i henhold 
til denne vejledning under hensyntagen til 
arbejdsforhold og det arbejde, der skal udføres. 

♦ Hvis elværktøjet bruges til andre formål end det, det 
er beregnet til, kan der opstå en farlig situation. 

Vedligeholdelse og pleje af batteriet 
o Batteriet må kun oplades med den oplader, der er 

angivet af producenten. 
♦ En oplader til én type batteripakke kan skabe en 

brandrisiko, når den bruges sammen med en anden 
batteripakke. 

o Elværktøj må kun bruges sammen med specifikt 
angivne batteripakker. 

♦ Brug af andre batteripakker kan skabe en risiko for 
personskade og brand. 

o Når batteripakken ikke er i brug, skal den holdes 
væk fra andre metalgenstande såsom papirclips, 
mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små 
metalgenstande, der kan skabe forbindelse fra én 
klemme til en anden. 

♦ Kortslutning af batteriets klemmer kan forårsage 
forbrændinger eller brand. 

o Under belastende forhold kan der udledes væske 
fra batteriet. Undgå kontakt. Ved kontakt med 
væske skal den skylles af med vand. Søg 
lægehjælp, hvis væsken kommer i øjnene. 

♦ Væske fra batteriet kan forårsage irritation eller 
forbrændinger. 

 
Service 
o Elværktøjet skal serviceres af en kvalificeret 

reparatør, som kun anvender identiske 
udskiftningsdele. 

♦ Derved sikres det, at elværktøjet er i 
sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 
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Sikker brug af maskinen 
 
 

ADVARSEL 
Brugervejledning 
o Læs brugervejledningen nøje for 

at sikre korrekt betjening, før du 
tager maskinen i brug. 

♦ Der kan i modsat fald ske uheld 
eller opstå alvorlig personskade. 

 
Maskinen må ikke bruges til andre formål end 
dem, den er beregnet til. 
o Du må ikke bruge maskinen til andre formål end 

dem, der er beskrevet i brugervejledningen. 
♦ Der kan i modsat fald ske uheld eller opstå alvorlig 

personskade. 
 
Maskinen må ikke ændres 
o Du må ikke ændre maskinen. 
♦ Der kan i modsat fald ske uheld eller opstå alvorlig 

personskade. Enhver fejlfunktion, der skyldes en 
ændring af maskinen, er ikke omfattet af 
producentens garanti. 

 
Maskinen må ikke bruges, medmindre den er 
kontrolleret og vedligeholdt. 
o Du må ikke bruge maskinen, medmindre den er 

kontrolleret og vedligeholdt. Sørg altid for, at 
maskinen kontrolleres og vedligeholdes 
regelmæssigt. 

♦ Der kan i modsat fald ske uheld eller opstå alvorlig 
personskade.  

Udlån eller overdragelse af maskinen 
o Når du udlåner maskinen til en anden person, 

skal du sikre dig, at personen, som låner den, får 
brugervejledningen sammen med den. 

o Hvis du overdrager maskinen til en anden person, 
skal du vedlægge brugervejledningen ved 
overdragelsen. 

♦ Der kan i modsat fald ske uheld eller opstå alvorlig 
personskade. 

 
Vær beredt, hvis der sker personskade 
Du skal være beredt i det usandsynlige tilfælde af 
uheld eller personskade. 
o Førstehjælpskasse. 
o Diverse servietter (til at stoppe en evt. blødning). 
o Fløjte eller mobiltelefon (til at ringe efter hjælp). 
♦ Hvis du ikke kan førstehjælp eller ringe efter hjælp, 

kan personskaden forværres. 
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Sikker brug af maskinen 
 
Sikkerhedsforanstaltninger 

ADVARSEL 
Brugere af maskinen 
o Maskinen må ikke bruges af 

personer, som: 
o er trætte 
o har drukket alkohol 
o tager medicin 
o er gravide 
o har dårlig fysik 
o ikke har læst 

brugervejledningen 
o er børn 
♦ Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan der ske 

uheld. 
o Maskinen danner elektromagnetiske felter under 

brug. Magnetfelter kan forstyrre eller ødelægge 
pacemakere. For at reducere risici for helbredet 
anbefaler vi, at pacemakerbrugere taler med deres 
læge og pacemakerproducenten før brug af 
maskinen. 

 
Brugsforhold 
Maskinen må ikke bruges 
o på fugtige eller våde steder. 
o i regnvejr. 
o i dårligt vejr. 
♦ Der kan i modsat fald ske uheld 

eller opstå alvorlig personskade. 
o Maskinen må ikke bruges på 

steder uden sikkert fodfæste som fx på stejle 
skråninger eller efter regnvejr, da sådanne steder 
er glatte og farlige. 

o Maskinen må ikke bruges om natten eller på 
mørke steder med dårlig sigtbarhed. 

♦ Der kan ske alvorlig personskade, hvis du falder eller 
glider eller ikke kan betjene maskinen korrekt. 

 
Området i en radius af 15 m er en farezone 
Området i en radius af 15 m fra maskinen er en 
farezone. Følgende sikkerhedsforanstaltninger skal 
overholdes, når du arbejder med maskinen. 
o Børn, andre personer og kæledyr må ikke træde 

ind i farezonen. 
o Sluk for maskinen, hvis en anden person træder 

ind i farezonen. 
o Når personen nærmer sig brugeren, skal der 

gives signal til denne, fx ved at kaste smågrene 
fra uden for farezonen og derefter kontrollere, at 
der er slukket for maskinen. 

o Hvis mere end én person arbejder med maskinen, 
skal I aftale, hvordan I signalerer til hinanden og 
arbejder med mindst 15 m afstand. 

♦ Genstande, der kastes, kan forårsage alvorlig 
personskade på brugeren eller omkringstående. 

Sådan bruger du maskinen 
Følgende sikkerhedsforanstaltninger skal 
overholdes, når du arbejder med maskinen. 
o Sugeslangen må ikke rettes mod mennesker eller 

kæledyr. 
o Maskinen må ikke bruges på steder uden sikkert 

fodfæste. 
o Hold godt fast i håndtaget. 
o Undgå at bruge maskinen sent om aftenen eller 

tidligt om morgenen for ikke at forstyrre 
naboerne. 

♦ Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan der ske 
uheld eller personskade. 

 
Sluk for maskinen, når den flyttes 
Sluk for maskinen, når den flyttes i de situationer, der 
er beskrevet nedenfor. 

o Hen til arbejdsstedet. 
o Hen til et andet arbejdssted. 
o Fra arbejdsstedet. 
♦ Hvis disse sikkerhedsforanstaltninger ikke følges, 

kan det forårsage forbrændinger eller alvorlig 
personskade. 

o Batteriet skal tages ud og fastgøres 
forsvarligt, når maskinen transporteres i bil. 

 
Pas på ikke at blive fanget af ventilatoren 

o Pas på, at håret ikke bliver fanget af 
ventilatoren. 

♦ Vindsuget fra ventilatoren kan gribe fat i hånden 
og andre ting, så der sker alvorlig personskade. 

 
Vibrationer og kulde 
Man mener, at en lidelse, der kaldes "hvide fingre" 
(Raynauds syndrom), og som rammer visse personer, 
kan udløses af vibrationer og kulde. Vibrationer og 
kulde kan give prikken eller smerter, hvorefter 
fingrene bliver hvide og følelsesløse. Følgende 
sikkerhedsforanstaltninger anbefales kraftigt, fordi 
man ikke ved, hvor lidt der kræves for at udløse 
lidelsen. 
o Hold kroppen varm, især hoved og hals, fødder og 

ankler samt hænder og håndled. 
o Hold gang i blodomløbet med effektive armøvelser 

under hyppige pauser i arbejdet. Undlad desuden 
at ryge. 

o Begræns arbejdstiden. 
Prøv også at udføre opgaver i dagens løb, hvor 
der ikke skal bruges løvsuger eller andet 
håndholdt elværktøj. 

o Hvis du oplever ubehag, rødme og hævelse af 
fingrene, som derefter bliver hvide og følelsesløse, 
skal du tale med lægen, før du udsætter dig for 
kulde og vibrationer. 

♦ Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det gå ud 
over dit helbred.  
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Sikker brug af maskinen 
 
 

ADVARSEL 
Skader som følge af ensidigt belastende arbejde 
Man mener, at lang tids brug af muskler og sener i 
fingre, hænder, arme og skuldre kan give ømhed, 
hævelse, følelsesløshed, svaghedsfølelse og stærke 
smerter i de samme områder. Visse gentagne 
aktiviteter med hænderne kan medføre en høj risiko 
for at udvikle skader som følge ensidigt belastende 
arbejde. 
Følg disse anvisninger for at nedsætte denne risiko: 
o Arbejd ikke med håndleddet bøjet, strakt eller 

drejet. 
o Hold jævnlige pauser for at mindske gentagelser 

og hvile hænderne. Sæt farten og kraften ned i de 
gentagne bevægelser. 

o Lav øvelser for at styrke musklerne i hænder og 
arme. 

o Søg læge, hvis du mærker prikken, 
følelsesløshed eller smerter i fingre, hænder, 
håndled eller arme. Jo tidligere skader fra 
ensidigt belastende arbejde opdages, desto 
større sandsynlighed er der for at forebygge 
vedvarende skader på nerver og muskler. 

♦ Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det gå ud 
over dit helbred. 

 
Frakobling af batteriet 
o Altid, når brugeren går fra maskinen. 
o Før du fjerner en blokering. 
o Før kontrol, rengøring eller vedligeholdelse af 

maskinen. 
o Før maskinen undersøges for skader efter at have 

ramt et fremmedlegeme. 
o Ved øjeblikkelig kontrol hvis maskinen begynder 

at vibrere på en unormal måde. 
♦ Der kan ske uheld, hvis maskinen starter uventet. 

Sluk straks for maskinen, hvis der er noget galt. 
o Sluk straks for maskinen, hvis den pludselig 

begynder at lyde eller vibrere på en unormal 
måde. Maskinen må ikke bruges, hvis der er 
unormale vibrationer eller lyde. 
Kontakt din forhandler i forbindelse med 
reparationer. 

♦ Hvis du fortsætter med at bruge maskinen, når den er 
i stykker, kan der ske uheld eller opstå alvorlig 
personskade. 

 
Sluk for maskinen, når den skal kontrolleres 
eller vedligeholdes. 
Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger ved 
kontrol og vedligeholdelse af maskinen efter brug: 
o Sluk for maskinen, tag batteriet ud, og kontrollér, 

at alle bevægelige dele står helt stille. 
♦ Der kan ske uheld, hvis maskinen starter uventet. 
o Lad maskinen køle af før al service. 
♦ Du kan få forbrændinger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10

Sikker brug af maskinen



GMR maskiner a/s

11 
 

Sikker brug af maskinen 
 
 

ADVARSEL 
Brug beskyttelsesudstyr 
o Brug passende arbejdstøj og beskyttelsesudstyr, når du arbejder med STAMA 

Mini Løvsuger EL. Du skal altid bruge sikkerhedsbriller og støvmaske under 
arbejdet. 

♦ Hvis du ikke bruger beskyttelsesudstyr, kan du indånde skidt og støv, der suges væk, 
eller få det i øjnene, hvilket kan medføre uheld eller personskader. 

a) Sikkerhedsbriller: Beskytter øjnene. 
b) Støvmaske: Beskytter luftvejene. 
c) Sikkerhedshandsker: Beskytter hænderne mod kulde og vibrationer. 
d) Brug tætsiddende tøj (med lange ærmer og bukser) Beskytter kroppen. 
e) Robust fodtøj: Beskytter fødderne. 
♦ Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det skade synet eller hørelsen eller 

medføre alvorlig personskade. 
Brug beskyttelsesudstyret nedenfor, når det er nødvendigt. 
o Hovedbeskyttelse (hjelm): Beskytter hovedet. 
o Høreværn (hørepropper eller -kopper): Beskytter hørelsen. 
o Insektnet: Beskytter mod insekter. 
Brug passende påklædning 
Brug ikke halstørklæder, smykker eller løsthængende tøj, der kan blive fanget i 
maskinen. Brug ikke åbent fodtøj, og gå ikke i bare fødder eller med bare ben. 

♦ Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre uheld eller alvorlig 
personskade. 
 
 
 

 
Bemærk: Du skal altid bruge de korrekte værnemidler. 
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Beskrivelse 
 
 

      
 
 
 
 

 
 

 
1. Tænd/sluk-knap Tryk én gang for at tænde for maskinen 

Strøm-LED'en lyser. Tryk én gang til for at 
slukke for maskinen. Strøm-LED'en slukkes. 

2. Strøm-LED Lyser, når der tilføres strøm til maskinen.  
Slukkes, når strømmen til maskinen er afbrudt. 

3. Aftrækker Træk tilbage for at øge sugeeffekten 
4. Motorenhed 
5. Batteripakke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 3 

4 

5 
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Før start 
 
Montering 
 

ADVARSEL 
Læs brugervejledningen nøje, så du er sikker på at samle maskinen korrekt. 
Du må aldrig udføre vedligeholdelse eller montering, mens maskinen kører. 
Brug af en maskine, der er monteret forkert, kan medføre uheld eller forårsage alvorlig 
personskade. 
 
Sørg for at tømme beholderen, før du starter maskinen 
 

 

                                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Støvpose 

 

VIGTIGT 
* Indsatsen skal bruges, når maskinen er i drift, 

fordi den holder affaldsposen på plads. Når 
affaldsposen er fuld, fjernes sugehovedet og 
placeres på den anden affaldsspand. Fjern 
indsatsen, hvorefter du kan fjerne affaldsposen. 
Sæt en anden affaldspose i den tomme 
beholder, og sæt indsatsen korrekt i 
beholderen. 

 

Indsats  

Bøjning 

13

Før start



GMR maskiner a/s

14 
 

Før start 
 
 
Opladning af batteriet 
 

ADVARSEL 
o Brug altid batteripakke LBP-560-200, og oplad kun med LCJQ-560-opladeren. 
o Oplader og batteri skal holdes væk fra fugt og alle væsker. 
o Opladeren må ikke stå på en letantændelig overflade (fx papir, stof) eller i miljøer med høj brandrisiko. 
o Opladeren må ikke overdækkes. Hvis opladeren overdækkes, kan den ikke køle af. 
o Opladeren må ikke bruges i eksplosive områder, fx i forbindelse med brandfarlige væsker, gasser eller 

støv. 
Opladere kan danne gnister, der kan antænde støvet eller dampene og medføre risiko for eksplosion. 

o Opladeren må kun tilsluttes den netspænding og frekvens, der er angivet på typeskiltet. 
o Opladeren må kun tilsluttes en lettilgængelig stikkontakt. 
o Du må aldrig indføre ting i batteripakken eller opladerens køleåbninger. 
o Du må ikke bruge batteripakken og opladeren, hvis de er defekte, beskadigede eller deforme. 
o Der kan trænge væske ud fra batteriet, hvis det er beskadiget eller ikke bruges korrekt. Undgå kontakt 

med huden. Ved utilsigtet kontakt skal de berørte områder af huden vaskes med rigelige mængder vand 
og sæbe. Hvis du får væske i øjnene, må du ikke gnide dem. Skyl øjnene med rigeligt vand i mindst 15 
minutter. Søg også læge. 

o Du må aldrig kortslutte kontakterne på batteripakken eller opladerens klemmer med metalgenstande. 
o Beskyt oplader og batteri mod sollys, varme og åben ild. Batteriet må ikke udsættes for ild, da det udgør 

en eksplosionsrisiko. 
o Hvis der kommer røg eller ild fra opladeren, skal den straks kobles fra stikkontakten. 
o Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal stikket straks tages ud af strømforsyningen for at undgå 

risikoen for elektrisk stød. 
o Batteripakken må ikke udsættes for mikrobølger eller højt tryk. 
o Maskinen skal sikres mod utilsigtet start. Fjern batteripakken fra maskinen før transport eller opbevaring 

af maskinen. Brug IKKE beholdere af metal til transport af batterier. 
o For at reducere risikoen for at falde skal tilslutningsledningen anbringes og afmærkes på en måde, så 

den ikke kan beskadiges eller bringe andre i fare.  
 
BEMÆRK 
o Batteriet leveres delvist opladet fra fabrikken og skal oplades helt før brug første gang. 
o Batteriet skal oplades, når det ikke længere giver strøm nok til at drive maskinen, eller når batterilamperne 

angiver, at batteriet er ved at løbe tør for strøm. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Sæt opladerens vekselstrømsledning i 
stikkontakten. 

2. Riflerne på batteriet skal flugte med rillerne på 
opladeren. Skub nu batteriet ind i opladeren. 

3. Under normal opladning blinker opladerens 
LED konstant GRØNT. 

VIGTIGT 
 
o Hvis opladeren opdager et problem, blinker 

LED'en RØDT. Tag batteriet ud af opladeren, 
gør kontakterne rene, og sæt batteriet i 
opladeren igen. Hvis batteritemperaturen er 
uden for det acceptable interval (0° C til 
60° C), lyser LED'en konstant RØDT. 

1. Oplader  3. Køleåbninger 
2. Batteri 4. Opladers LED 
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Før start 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montering og afmontering af batteri 
 

ADVARSEL 
o STAMA Mini Løvsuger EL kan arbejde, når batteriet er installeret, og strøm-LED'en lyser. Kontrollér, at STAMA 

Mini Løvsuger EL er placeret korrekt for ikke at miste kontrollen og forårsage mulige alvorlig personskade.  
 
BEMÆRK 
♦ Batteriet leveres delvist opladet fra fabrikken og skal oplades helt før brug første gang. 
 

  
 

4. Når opladningen er afsluttet, lyser LED'en konstant 
GRØNT. 

* Det tager ca. 88 minutter at oplade en helt afladet 
batteripakke. (LBP-560-200) 

5. Kontrollér, at batteriet er helt opladet ved at tage det ud 
af opladeren, trykke på dets ladestatusknap og 
kontrollere LED-skærmen. 

♦ Et grønt lys angiver, at batteriet er opladet 0-25 %. 
♦ To grønne lys angiver, at batteriet er opladet 25-50 %. 
♦ Tre grønne lys angiver, at batteriet er opladet 50-

75 %. 
♦ Fire grønne lys angiver, at batteriet er opladet 75-

100 %. 
6. Tag opladerens stik ud af stikkontakten. 

1. Batteri  3. Pal til batteripakke 
2. Rifle 

Isættelse af batteri 
1. Slip kontakten, og flyt fartpilotgrebet helt frem til stop-

positionen. 
2. Kontrollér, at strømmen til maskinen er slået fra. 
3. Ret riftlerne på batteriet op med rillen på løvsugeren. 

Sæt batteriet i, indtil palen på batteripakken lukkes. Der 
høres et klik. 

1. Lukket 3. Pal til batteripakke 
2. Åben  4. Batteripakke 

BEMÆRK 
 
Palen til batteripakken er lukket, når den er gået helt 
på plads. 

VIGTIGT 
 
Før brug af STAMA Mini Løvsuger EL skal det 
kontrolleres, at batteriet er sat korrekt i, og at palen er 
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Før start

BEMÆRK
Palen til batteripakken er lukket, når den er gået helt på 
plads.

VIGTIGT
Før brug af STAMA Mini Løvsuger EL skal det kontrolleres, at 
batteriet er sat korrekt i, og at palen er lukket.
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Før start 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Batteri 3. Pal til batteripakke 
 

Tag batteriet ud 
 
1. Tryk på palen til batteripakken, og skub batteriet ud af 
maskinen. 
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Start og stop 
 
Start af maskinen 
 

ADVARSEL 
o Når du starter maskinen, skal du følge sikkerhedsforanstaltningerne i "Sikker brug af maskinen" for at 

sikre, at du bruger maskinen korrekt. 
♦ Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre uheld, personskader eller død.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Stop af maskinen 
 

 
 
 
 
 
 

1. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at tænde for 
maskinen 

 
BEMÆRK 
♦ Strøm-LED'en lyser, når der tilføres strøm til 

maskinen. 
 

2. Træk kontakten tilbage for at øge sugeeffekten. 
 
 
 
 
 
 
 
VIGTIGT 
Når der tilføres strøm til maskinen. 
♦ Maskinen slukker selv efter ét minuts inaktivitet. 
♦ Hvis LED'en lyser, er driften normal. 
♦ Hvis LED'en blinker 1 gang i sekundet, skal batteriet 

genoplades. 
♦ Hvis LED'en blinker fire gange i sekundet, er der en 

fejl i maskinen Sluk for strømmen til maskinen. Tag 
batteriet ud. Fjern skidt omkring ventilatoren. Installer 
batteriet. Tænd for strømmen til maskinen.  
Hvis LED'en fortsætter med at blinke, skal maskinen 
repareres hos din autoriserede serviceforhandler. 

 
 
 
 
 
 
 
1. Slip kontakten, og lad løvsugeren stoppe. 
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at slukke for 

strømmen til maskinen. 
 
BEMÆRK 
♦ Strøm-LED'en slukker, når strømmen til maskinen 

afbrydes.  
 
* Hvis tænd-/sluk-knappen ikke stopper løvsugeren, 

skal batteriet tages ud for at afbryde strømforsyningen 
til løvsugeren. Kontakt forhandleren, før løvsugeren 
bruges igen. Hvis løvsugeren ikke stopper, når 
kontakten slippes helt, skal batteriet tages ud for at 
afbryde strømforsyningen til løvsugeren. Kontakt 
forhandleren, før løvsugeren igen tages i brug. 

 
 
 
 
 
 

1. Tænd-/sluk-knap 
2. Strøm-LED 
3. Kontakt 

1 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
 
 
 

1. Kontakt 
2. Tænd-/sluk-knap 
3. Strøm-LED 
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Betjening 
 
 
Betjening af STAMA Mini Løvsuger EL 
 

ADVARSEL 
Brug altid sikkerhedsbriller, og træf alle sikkerhedsforanstaltninger. Ellers kan der ske alvorlig personskade. 
Sugeslangen må ikke rettes mod personer eller kæledyr.  
 
VIGTIGT 
Røråbningen må ikke blokeres, da det kan forårsage motorskade. STAMA Mini Løvsuger EL må ikke køre uden 
monteret sugeslange. 
 
BEMÆRK 
Der må aldrig bruges en højere hastighedsindstilling end nødvendigt til at udføre opgaven. Husk: Jo højere hastighed, 
desto mere støj fra STAMA Mini Løvsuger EL. Reducer støvet ved at bruge sugefunktionen ved lavere hastigheder. 
Behold affaldet på din egen grund. Vær smart – vær en god nabo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

VIGTIGT 
* STAMA Mini Løvsuger EL må ikke startes, hvis genstande blokerer sugeslangen. Hverken 

udstødningsbøjningen eller sugeslangen må rettes mod mennesker eller dyr. 
 
* Hvis STAMA Mini Løvsuger EL ikke er komplet eller monteret med ikke-godkendte ændringer, 

må den ikke bruges. STAMA Mini Løvsuger EL skal rengøres og efterses dagligt for løse 
møtrikker, bolte og skruer. 

 
* Juster gashåndtaget, så det passer til længden af din arm, og hold jævnligt hvil, hvis du føler dig 

træt. Der kan fås en skulderrem (varenr: OUK-SH). 
 
* Ret det stive indsugningsrør over det affald, der skal opsamles, og vælg et omdrejningstal, der 

passer til opsamling af affaldet. Hvis STAMA Mini Løvsuger EL bliver tung under drift, kan du 
slukke for den, tømme affaldsspanden, og starte igen. 

 
* Denne STAMA Mini Løvsuger EL er ikke beregnet til tømning af væske. 
 
* Hvis affald blokerer røret/slangen, skal du ALTID slukke for STAMA Mini Løvsuger EL, og bruge 

passende værktøj, IKKE hænderne. 
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Betjening

VIGTIGT
* STAMA Mini Løvsuger ELmå ikke startes, hvis genstande blokerer sugeslangen. Hverken udstødningsbøjningen eller 

sugeslangen må rettes mod mennesker eller dyr.

* Hvis STAMA Mini Løvsuger EL ikke er komplet eller monteret med ikke-godkendte ændringer, må den ikke bruges. STAMA 
Mini Løvsuger EL skal rengøres og efterses dagligt for løse møtrikker, bolte og skruer.

* Juster gashåndtaget, så det passer til længden af din arm, og hold jævnligt hvil, hvis du føler dig træt. Der kan fås en 
skulderrem (varenr: OUK-SH).

* Ret det stive indsugningsrør over det affald, der skal opsamles, og vælg et omdrejningstal, der passer til opsamling af 
affaldet. Hvis STAMA Mini Løvsuger EL bliver tung under drift, kan du slukke for den, tømme affaldsspanden, og starte igen.

* Denne STAMA Mini Løvsuger EL er ikke beregnet til tømning af væske.

* Hvis affald blokerer røret/slangen, skal du ALTID slukke for STAMA Mini Løvsuger EL, og bruge passende værktøj, IKKE 
hænderne.
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Betjening 

 
 
Fartpilot 
 
 
BEMÆRK: Er frakoblet 
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Vedligeholdelse 

 
 
Retningslinjer for service 
 

Område Vedligeholdelse Side Før brug Hver måned 
Batteri Efterse, rengør, oplad  •   
Kurv og støvpose Efterse, rengør  •   
Skruer, bolte og møtrikker Efterse, efterspænd, 

udskift 
 •   

 
VIGTIGT 
De angivne tidsintervaller er de maksimalt tilladte. Den faktiske brug og din erfaring bestemmer, hvor hyppigt 
vedligeholdelsen skal ske. 
 
Vedligeholdelse 
 
Hvis du har spørgsmål eller problemer, kan du kontakte forhandleren. 
 
Rengøring af batteri og batterirum 
 

 
 
 
Rengøring af kurv og pose 
 

  
 
 
 
 
Kurv                                   Støvpose 
 
 

ADVARSEL 
o Risiko for elektrisk stød og brand. Du må ikke 

bruge ledende materialer til rengøring af 
batteriet eller batterirummet.  

 
1. Slip kontakten, og lad løvsugeren stoppe. 
2. Kontrollér, at strøm-LED'en ikke lyser. 
3. Tryk på udløserpalen til batteripakken, og skub 

den ud af løvsugeren. 
4. Brug trykluft og en blød børste til at fjerne skidt 

fra batteriet og batterirummet. 
 
Fjern støv og skidt, herunder nedfaldne blade, der 
blokerer kurven eller posen. 
 
 
 
 
 
 
VIGTIGT 
Fjern ikke kurven. Kontakt evt. forhandleren. 
 
 
* Støvposen skal vaskes hver dag. Fjern 

støvposen ved at frigøre plastpalen på posens 
hals. Når posen er tør, sættes den igen fast på 
bøjningen. 
BEMÆRK: Maskinen må ikke bruges uden 
påmonteret støvpose. 

* Tøm og rengør affaldsbeholderen efter brug 

1. Batteri   3. Batterirum 
2. Pal til batteripakke 
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Vedligeholdelse 

 
 
Fejlfindingsoversigt 
 
Fejl Årsag Løsning 

Det røde lys på opladeren blinker 
eller lyser ikke 

♦ Stik er ikke sat i stikkontakt 
♦ Batteripakken ikke sat korrekt if 
♦ Blokeret tilslutning 
 
 
♦ Fejl i opladeren 
♦ Fejl i batteripakken 

♦ Sæt opladerens stik i 
stikkontakten 

♦ Kontrollér installationen af 
batteripakken 

♦ Sæt batteripakken i igen, når 
blokeringer er fjernet fra 
tilslutningen 
 

♦ Kontakt forhandleren 
♦ Kontakt forhandleren 

Maskinen tænder ikke ♦ Batteripakken ikke sat i korrekt ♦ Kontrollér installationen af 
batteripakken 

Maskinen virker ikke, når den tændes ♦ Batteripakken er afladet 
♦ Batteripakken uden for 

acceptabelt temperaturområde 

♦ Oplad batteripakken 
♦ Fjern batteripakken, og lad den 

køle af 
Driftstiden er for kort ♦ Batteripakken uden for 

acceptabelt temperaturområde 
♦ Maskinens elektronik er 

overophedet 
♦ Batteripakken er afladet 

♦ Fjern batteripakken, og lad den 
køle af 

♦ Sluk for maskinen, og lad den 
køle af 

♦ Oplad batteripakken 
Maskinen kører, men suger ikke eller 
suger svagt 

♦ Tilstoppet sugeslange 
♦ Løs sugeslange 
♦ Beskadiget sugeslange 
♦ Tilstoppet luftindtag 
♦ Fejl i ventilatoren 

♦ Rens sugeslangen 
♦ Stram sugeslangen 
♦ Udskift sugeslangen 
♦ Rens luftindtaget 
♦ Kontakt forhandleren 

Maskinen vibrerer for meget ♦ Fejl i de indre dele ♦ Kontakt forhandleren 

 
♦ Kontrol og vedligeholdelse kræver specialviden. Hvis du ikke selv kan kontrollere og vedligeholde maskinen eller 

rette fejlen, skal du kontakte forhandleren. Forsøg ikke på at skille maskinen ad.  
♦ Kontakt forhandleren, hvis der er et problem, der ikke er nævnt i tabellen herover, eller andre problemer. 
♦ Brug kun originale reservedele and forbrugsartikler samt specificerede produkter og komponenter. Brug af 

reservedele fra andre producenter eller uspecificerede komponenter kan forårsage funktionsfejl.  
 
 

ADVARSEL 
Maskinens konstruktion må under ingen omstændigheder ændres uden producentens tilladelse. 
Brug altid originalt tilbehør og originale reservedele. Din garanti dækker eventuelt ikke skader eller 
erstatningsansvar, der opstår som følge af brug af tilbehør eller udskiftningsdele, der ikke er 
godkendt. 
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Vedligeholdelse 
 
 
Opbevaring 
 

ADVARSEL 
Må ikke opbevares i aflukkede rum, hvor der kan samle sig brændbare dampe. 
Det kan forårsage en brand.  
 
Ved opbevaring af maskinen i længere perioder skal det sikres, at følgende forberedelser før opbevaring udføres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAMA Mini Løvsuger EL 
Maskinen må ikke opbevares, før der er udført 
beskyttende opbevaringsvedligeholdelse, der 
bl.a. omfatter: 
 
1. Sluk for strømmen til maskinen 
2. Tag batteriet ud af løvsugeren 
3. Gør maskinen ren udvendigt for snavs og 

skidt. 
4. Stram alle skruer og møtrikker. 
5. Tag sugeslangen af maskinen 
6. Overdæk løvsugerens batterirum. 
7. Maskinen skal opbevares tørt og støvfrit. 
 
Batteri 
1. Tag batteriet ud af maskinen. 
2. Opbevares tørt, støvfrit og utilgængeligt for 

børn. 
3. Opbevares ved temperaturer mellem -

20 °C og 60 °C. 
4. Hvis batteriet skal opbevares i en periode 

på over ét år, skal det oplades til en 
kapacitet på ca. 40-60 %. 

 
Batterioplader 
1. Tag batteriet ud af batteriopladeren. 
2. Tag opladerens stik ud af stikkontakten. 
3. Opbevares tørt og støvfrit. 

1. Batterirum 
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Vedligeholdelse 
 
 
Bortskaffelse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maskinens vigtigste plastdele er forsynet med koder, der 
viser, hvilke materialer de indeholder. 
Koderne henviser til følgende materialer. Plastdelene 
skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale 
forskrifter. 
 
Mærke Materiale 
>PA6-GF< Nylon 6 – glasfiber 
>PP-GF< Polypropylen – glasfiber 
>PE-HD< Polyethylen 
 
♦ Batteriet indeholder litium. Må kun bortskaffes på et 

anvist indsamlingssted. 
♦ Litiumion-batterier skal bortskaffes efter 

forskrifterne. 
 
♦ Kontakt forhandleren, hvis du ikke ved, hvordan 

plastdele skal bortskaffes eller genbruges. 
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Specifikationer 
 
 
  DPB-600 

Vægt Kg 23 

Udvendige mål (uden sugerør) 
Længde 

Bredde  

Højde 

 

mm 

mm 

mm 

 

570 

490 

1.100 

Beholderkapacitet: liter 120 

Hjul: 
Diameter 
Type 

 

mm 

 

95 x 260 

Sort affaldsgummi 

Luftvolumen: m³/t  648 

Maks. lufthastighed: m/sek. 72,5 

Vakuumrør  75 mm sugeslange 

Batteri: 
Type 

Pakkes spænding 

Opladertype 

Opladers indgangsspænding 

 

 

V 

 

V 

 

Litium-Ion 

56 (nominel 50,4) 

CCCV 

Vekselstrøm 230-240 

Batteriopladerens lys  Rød LED – Batteri er uden for temperaturområdet 
for opladning 

Rød LED blinker – Fejl 

Grøn LED – Batteriet er færdigopladet 

Grøn LED blinker – Batteriet oplades normalt 

Opladningstid:  LBP-560-200: Ca. 88 minutter 

Støjniveau: (ISO 5349) 
Usikkerhed 

dB(A) 

dB(A) 

77,40 

0,00 

Vibrationsniveauer: (ISO 5349) 
Usikkerhed: K 

m/s² 

m/s² 

1,58 

0,00 

 
 Varenr.: 
Ekstraudstyr: 
Bæreramme 
Indsats 
Ekstra batteri 
Ekstra batterioplader 
Skulderrem 

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

 
GARANTI: 
 
STAMA Mini Løvsuger EL er omfattet af en garanti vedrørende fejl i materiale og udførelse i ét år efter købet. 
Garantien er ugyldig, hvis STAMA Mini Løvsuger EL ikke er blevet serviceret eller vedligeholdt i henhold til den plan, 
der er beskrevet i denne vejledning, eller på nogen måde er ændret uden tilladelse fra GMR maskiner a/s. 
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Specifikationer, ekstraudstyr og garanti

Garanti:
STAMA Mini Løvsuger EL er omfattet af en garanti vedrørende fejl i materiale og udførelse i ét år efter købet. 
Garantien er ugyldig, hvis STAMA Mini Løvsuger EL ikke er blevet serviceret eller vedligeholdt i henhold til den 
plan, der er beskrevet i denne vejledning, eller på nogen måde er ændret uden tilladelse fra GMR maskiner a/s.

Dele, der ikke er omfattet af garantien:
Sugeslanger klassificeres som sliddele og er ikke omfattet af ovennævnte garanti.
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DELE, DER IKKE ER OMFATTET AF GARANTIEN: 
 
Sugeslanger klassificeres som sliddele og er ikke omfattet af ovennævnte garanti. 
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120-75-E 
 

STAMA Mini Løvsuger EL 
 

RESERVEDELSLISTE 
 
 
 
 

 

29



GMR maskiner a/s

30 
 

 
 
 

 
 
 
 

30

Reservedelsliste



GMR maskiner a/s

31 
 

120-75-E 
 

STAMA Mini Løvsuger EL 
RESERVEDELSNUMRE 

 
Billede nr. Varenr.  Antal Beskrivelse      
     1  OUK-008-E    1 Styring      
     2  OUK-020-E    1 Kabel       
     3  OUK-011    4 Kabelbånd og -ring       
     4  OUK-024    1 120 Selvkørende Overdækning    
     5  OUK-001-E    1 Elventilator      
     6  OUK-003-H    2 Skrue       
     7  OUK-026-75    1 120 Selvkørende 75 mm Fleksslange  
     8  OUK-004-75    1 75mm Klemme      
     9  OUK-019-E    1 Bøjning       
   10  OUK-027-75-E   1 120 Elektrisk 75 mm Overdækning    
   11  OUK-015-240   1 Støvpose      
   12  OUK-028    2 Hjul       
   13  OUK-014-M    2 Metalpal    
   14  OUK-029    1 Aksel       
   15  OUK-030    1 Beholder      
   16  OUK-031    1 Ringbolt      
   17  OUK-018    1 Sikkerhedsmærke      
   18  OUK-004-75    1 75 mm Klemme      
   19  OUK-010-75-E   1 75 mm Håndtag      
   20  OUK-032    1 Krog     
   21  OUK-009-75    1 75 mm Stift indsugningsrør    
Ikke vist OUK-120-E    1 120-75-E Bruger- og reservedelsvejledning  
  OUK-033    2 Afstandsstykke til aksel      
  OUK-034    2 Spændeskive til aksel      
  OUK-035    1 Split til aksel     
  OUK-149-E    1 Netkurv      
  OUK-150-E    1 Netbeslag     
  OUK-151-E    2 Skrue til netbeslag    
  OUK-152-E    1 Skrue til net      
  OUK-153    1 P-clip       
  OUK-LIB    1 50 V batteri 
  OUK-LIBC    1 Batterioplader 
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MOTOR 

 
 
 
 
 
Signatur LV(+) Varenr. Beskrivelse Antal Standard Kommentar 

1  A054-000270 MOTOR, KMP 1   
2 + A041-000770 STATOR, KMP 1   
3 + M102-000800 ROTOR 1   
4 + A538-000350 HUS, MOTOR 1   
5 + A538-000360 HUS, MOTOR 1   
6 + V804-000050 BOLT, TORX 4 2 TB-4*12 10,9  
7  A539-000390 DÆKSEL, MOTOR 1   
8  V805-000210 BOLT, TORX 5 3 TB-5*20 12,9  
9  V804-000010 BOLT, TORX 4 6 TT-4*16 DG 10,9  

10  V486-000500 KLEMME, BLY 1   
11  A047-000320 PLADE, ASM-STYRING 1   
12  X543-004840 MÆRKAT, MODEL 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til oplader 

Til batteri 

* Batteri og oplader håndteres som 
tilbehør og ikke reservedele. Batteri og 
oplader bestilles samtidig som én ordre. 
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VENTILATORHUS 
 

 
 
 
 
 
Signatur LV(+) Varenr. Beskrivelse Antal Standard Kommentar 

1  E103-001380 HUS, VENTILATOR 1   
2  E103-001390 HUS, VENTILATOR 1   
3  C410-001400 HÅNDTAG, BAG 1   
4  C662-000050 STYKKE, HÅNDTAG 1 PB-250  
5  E104-000260 NET, SUGER 1   
6  E100-000280 VENTILATOR, SUGER 1   
7  900600-00010 SPÆNDESKIVE 10 1 10  
8  92105-08000 MØTRIK, FLANGE 1 M8*1,25 L  
9  V804-000010 BOLT, TORX 4 7 TT-4*16 DG 10,9  

10  V805-000010 BOLT, TORX 5 5 TT-5*20 DG 10,9  
11  X505-008910 MÆRKAT, 

FORSIGTIG 
1   
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GASSPJÆLD 
 

 
 
Signatur LV(+) Varenr. Beskrivelse Antal Standard Kommentar 

1  C412-000730 GREB, HÅNDTAG 1   
2  C411-000220 LÅG, HÅNDTAG 1   
3  V804-000010 BOLT, TORX 4 5 TT-4*16 DG 10,9  
4  C450-001020 AFTRÆKKKER, 

GASSPJÆLD 
1   

5  C453-000640 HÅNDTAG, GASSPJÆLD 1   
6  V805-000170 BOLT, TORX 5 1 TB-5*25 10,9  
7  900605-00005 SPÆNDESKIVE, 

FJEDER 5 
1 5  

8  900602-00005 SPÆNDESKIVE 5 1 5,3*10*1  
9  900603-00005 SPÆNDESKIVE 5 1 5,5*12*0,8  

10  900562-50005 LÅSEMØTRIK 5 1 5  
11  G334-001830 KONTAKT 1 G33407S0080  
12  C130-000680 LEDNINGSNET 1   
13  A407-000310 PLADE, ASM-STYRING 1   
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GASHÅNDTAG 
 

 
 
 
 
 
 
Signatur LV(+) Varenr. Beskrivelse Antal Standard Kommentar 

1  P021-051700 GASHÅNDTAG KMP 1   
2 + C453-000590 HÅNDTAG, GASSPJÆLD 1   
3 + C460-000550 SPÆRRING, 

GASSPJÆLD 
1   

4 + G334-001830 KONTAKT 1 G33407S0080  
5 + V450-000860 SPIRALFJEDER 2   
6 + V495-003020 BÅND 2   
7 + V805-000150 BOLT, TORX 5 2 TB-5*16 10,9  
8 + 900590-00005 MØTRIK 5 nr. 2 2 5 nr. 2  
9 + A047-000270 PLADE, ASM-STYRING 1   

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