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ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ!

ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО НА ОПЕРАТОРА

 Остатъчен риск! Хора с електронни устройства, като пейсмейкър трябва да се консултират с лекуващия(те) 
си лекар(и) преди употреба на този продукт. Работата с електрическо оборудване в непосредствена близост до 
сърдечен пейсмейкър може да предизвика смущение или неизправност на пейсмейкъра.

СИМВОЛ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 Сигнал за безопасност
За намаляване на опасността от 
нараняване, потребителят трябва да 
прочете ръководството на оператора.

Винаги носете предпазни очила със 
странична защита и предпазен екран 
за цялото лице, когато работите с този 
продукт.

Винаги носете защита за слуха, когато 
работите с този продукт.

Дръжте околните настрани поне на 15 м. Не излагайте на влага

Отпадъчните електрически продукти не 
трябва да бъдат изхвърляни заедно с 
домакинския отпадък. Отнесете го до 
упълномощено място за рециклиране.

XX
Гарантирано ниво на мощност на звука. 
Звуковите емисии към околната среда са в 
съответствие с директивите на европейската 
общност.

Този продукт е в съответствие с 
приложимите директиви на ЕС.

Този продукт е в съответствие с 
приложимото законодателство на 
Великобритания.

Постоянен ток IPX4 Степен на защита от навлизане на вода

m/s Метри в секунда m3/h Кубичен метър за час

V Напрежение kg Килограм

мин Минути

N Нютон

превод на оригиналните инструкции
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СПЕЦИФИКАЦИИ
Напрежение 56 V 
Максимален обем на 
въздуха в дюзата 1300 м3/ч

Максимална скорост на 
въздуха

74 m/s  
(без конусна дюза)
87 m/s  
(с конусна дюза)

Максимална сила на 
издухване 26 N

Приблизително време за 
работа (с батерия EGO 
BA2800T 56V 5,0 Ah)

150 мин.  
(ниска скорост)
25 мин.  
(висока скорост)
15 мин.  
(режим на форсиране)

Препоръчителна работна 
температура -15°C до +40°C

Препоръчителна 
температура на съхранение -20°C до +70°C

Тегло (без акумулаторна 
батерия) 2,1 kg

Измерено ниво на сила на 
звука LWA

98,52 dB(A)  
K=0,85 dB(A)

Ниво на звуково налягане 
при ухото на оператора LPA

82,8 dB(A)  
K=2,5 dB(A)

Гарантирано ниво на сила на 
звука LWA (измерено съгласно 
2000/14/EC)

99 dB(A)

Оценка на вибрации ah
0,758 m/s2  
K=1,5 m/s2

◾ Декларираният общ размер на вибрации е измерен 
в съответствие със стандартния метод за тест и 
може да бъде използван за сравнение между два 
инструмента;

◾ Декларираният общ размер на вибрации може също 
така да бъде използван за предварителна оценка на 
влиянието.

БЕЛЕЖКА: Вибрационните емисии по време на 
действителната употреба на електрическия инструмент 
може да се различава от декларираната стойност. С 
цел да се защити оператора, потребителят трябва да 
носи ръкавици и антифони в действителни условия на 
работа.

ОПИСАНИЕ
ОПОЗНАЙТЕ ВАШАТА 

ВЪЗДУШНА МЕТЛА (ФИГ. A1)
1. Диск за скорост / заключване
2. Бутон за форсиране
3. Спусък за скорост на въздуха
4. Бутон за освобождаване на батерията
5. Резе
6. Електрически контакти
7. Механизъм за изваждане
8. Вход за въздух
9. Основа
10    Бутон за освобождаване на тръбата
11. Тръба на въздушната метла
12. Конусна дюза
13. Разпръскваща дюза

ОПАКОВЪЧЕН ЛИСТ 
(ФИГ.А1)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

ИМЕ НА ЧАСТ НОМЕР НА МОДЕЛ
Приставка за почистване на 
улуци AGC1000

Ремък за рамо AP1500

МОНТАЖ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Може да използвате този продукт за целите описани 
долу:
◾

◾

Почистване на твърди повърхности като алеи и 
пътеки.
Поддържане на площадки и алеи без листа и 
иглички от иглолистни дървета.

БЕЛЕЖКА: Инструментът трябва да бъде използван 
само за предназначените цели. Всяка друга употреба 
се смята за случай на злоупотреба.
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МОНТИРАНЕ/ДЕМОНТИРАНЕ НА ТРЪБАТА НА 
ВЪЗДУШНАТА МЕТЛА
◾ За монтиране (Фиг. B1 и B2 )

Подравнете канала и натиснете тръбата в корпуса 
на въздушната метла, докато не чуете „щрак“.

◾ За да извадите (Фиг. B3)
Натиснете бутона за освобождаване на тръбата и 
отстранете тръбата.

МОНТИРАНЕ/ДЕМОНТИРАНЕ НА КОНУСНАТА/
РАЗПРЪСКВАЩАТА ДЮЗА НА ВЪЗДУШНАТА 
МЕТЛА
◾ За монтиране (Фиг. C1 и C2)

Подравнете жлеба на конусната дюза с копчето 
на тръбата и натиснете дюзата в тръбата, докато 
щракне на местото си.

◾ За да извадите (Фиг. C3)
Натиснете и задръжте бутона за освобождаване 
на дюзата, за да отключите резето и след това 
издърпайте направо дюзата от тръбата на 
въздушната метла.
Следвайте същата последователност за да 
монтирате или извадите разпръскващата дюза.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди всяка употреба 

проверявайте целия продукт за повредени, липсващи 
или разхлабени части, като винтове, гайки, болтове, 
капачки и др. Затегнете сигурно всички закопчалки и 
капачки и не работете с този продукт, докато всички 
повредени или липсващи части не бъдат подменени.

МОНТИРАНЕ/ИЗВАЖДАНЕ НА 
АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ
Използвайте единствено акумулаторни батерии EGO и 
зарядни устройства изброени във Фиг. А2.

ЗАРЕДЕТЕ НАПЪЛНО ПРЕДИ ПЪРВАТА 
УПОТРЕБА

За да закрепите
Подравнете ребрата на акумулаторната батерия с 
монтажните жлебове и натиснете батерията надолу, 
докато чуете "щракване" (Фиг. D1).

D1-1

Ребро на батерията

D1-2 Монтажен отвор

D1-3
Бутон за 
освобождаване на 
батерията

За да извадите
Натиснете бутона за освобождаване на батерията и 
издърпайте акумулаторната батерия навън (Фиг. D2).

ПУСКАНЕ/СПИРАНЕ НА ВЪЗДУШНАТА МЕТЛА
(Фиг. E)

Спусък само за скорост на въздуха
1. Натиснете спусъка за да включите захранващата 

глава.
2. Скоростта на въздуха на въздушната метла се 

управлява от спусък за промяна на скоростта. 
Повече натиск върху спусъка води до по-висока 
скорост на издухване, по-малък натиск върху 
спусъка води до по-ниска скорост на издухване. 
Регулирайте скоростта за да е подходяща за 
настоящата задача.

3. Освободете спусъка за скорост на въздуха за да 
изключите въздушната метла.

Диск само за скорост / заключване
въздушната метла може да бъде заключена на някоя 
скорост с диска за заключване на скоростта.
1. Завъртете диска за скорост по часовника, за да 

стартирате въздушната метла. Скоростта на 
въздуха ще се увеличи, когато дискът е завъртян 
по часовника.

2. За да намалите скоростта на въздуха, завъртете 
диска за скорост/заключване обратно на 
часовника.

3. Продължете да въртите диска за скорост / 
заключване обратно на часовника до изкл. 
позиция за да спрете въздушната метла.

БЕЛЕЖКА: Ако дискът за скорост / заключване не 
е завъртян обратно на изключена позиция преди да 
бъде отстранена батерията, въздушната метла няма 
да стартира, когато бъде поставена напълно заредена 
батерия. Това е защитна функция, която помага за 
предотвратяване на случайно стартиране. Натиснете 
спусъка, за да деактивирате защитата и да 
стартирате въздушната метла.

Режим на форсиране
Натиснете бутона за форсиране, докато работите, 
за да увеличите временно скоростта на въздуха на 
максимално ниво. Въздушната метла ще 
възстанови предишната скорост, когато бутонът за 
форсиране бъде освободен.
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E-1 Спусък за скорост на 
въздуха E-2 Диск за скорост / 

заключване
E-3 Бутон за форсиране

СЪВЕТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗДУШНАТА 
МЕТЛА

◾ За да се предпазите от разхвърляне на остатъци, 
издухайте около външните граници на купчината с 
остатъци. Никога не духайте директно в центъра на 
купчината.

◾ За да намалите звуковото ниво, ограничете броя на 
частите от силовото оборудване, които се използват 
едновременно.

◾ Използвайте гребла и метли за събиране на 
остатъци преди издухване. При прашни условия, 
леко навлажнете повърхността, ако е налична вода.

◾ Спестете вода като използвате въздушни метли 
вместо маркучи за много приложения по ливадата и 
градината, включително зони като канали, дворове, 
грилове, веранди и градини.

◾ Ръбът на конусната дюза помага за отстраняване на 
мокри листа и почистване на фуги на тротоари.

◾ Внимавайте за деца, домашни любимци, отворени 
прозорци или скоро измити коли и издухвайте 
остатъците по безопасен начин.

◾ След използване на въздушни метли или друго 
оборудване, почистете! Изхвърляйте остатъците на 
подходящи места.

ПОДДРЪЖКА
ОБЩА ПОДДРЪЖКА
Избягвайте употребата на разтворители, когато 
почиствате пластмасовите части. Повечето 
пластмасови части са уязвими на повреда от различни 
видове разтворители в търговската мрежа и може да 
се повредят от тяхната употреба. Използвайте парче 
чиста кърпа за премахване на мръсотия, прах, масло, 
грес и т.н.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не позволявайте 
спирачна течност, бензин, петролни продукти, 
проникващи масла и т.н. да влизат в контакт с 
пластмасовите части. Химикалите могат да повредят, 
отслабят или разрушат пластмаса, което може да 
доведе сериозно нараняване.

СЪХРАНЕНИЕ 

◾ Извадете акумулаторната батерия от въздушната 
метла.

◾ Почистете всички чужди материали от въздушния 
вход на въздушната метла.

◾ Съхранявайте въздушната метла на закрито, на 
място, което е недостъпно до деца. Пазете я от 
корозивни препарати като градински химикали и 
сол за обезледяване.

Опазване на околната среда
Не изхвърляйте електрическо 
оборудване, използвана батерия или 
зарядно устройство в домакинския 
отпадък! Отнесете продукта до 
упълномощена фирма за рециклиране и 
го предоставете за разделно събиране. 
Електрическите инструменти трябва да 
бъдат връщани в съоръжения за 
рециклиране съвместими с околната 
среда.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Въздушната метла не 
работи.

◾ Акумулаторната батерия не е 
прикрепена към въздушната 
метла.

◾ Няма електрически контакт 
между въздушната метла и 
акумулаторната батерия.

◾ Акумулаторната батерия е 
изтощена.

◾ Акумулаторната батерия или 
въздушната метла са твърде 
горещи.

◾ Дискът за скорост/заключване не 
е завъртян обратно на изключена 
позиция, преди да бъде 
отстранена батерията.

◾ Закрепете акумулаторната батерия 
към въздушната метла.

◾ Извадете батерията, проверете 
контактите и поставете наново 
акумулаторната батерия.

◾ Заредете акумулаторната батерия.

◾ Охладете акумулаторната батерия 
и въздушната метла до спадане на 
температурата под +67°C. 

◾ Натиснете спусъка, за да деактивирате 
защитата и да стартирате въздушната 
метла.

Скоростта на въздуха 
значителна намалява.

◾ Свържете се с сервизния център на 
EGO за ремонт.

◾ Прекомерно износване на 
вентилатора на двигателя.

◾ Въздушният отвор е блокиран от 
остатъци.

◾ Извадете акумулаторната батерия, 
почистете остатъците.

ГАРАНЦИЯ
ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА EGO
Моля, посетете уебсайта egopowerplus.bg за пълните срокове и условия по гаранционната политика на EGO.



ГА Р А Н Ц И О Н Н И  У С Л О В И Я

Всички продукти на EGO Power+ използвани за непрофесионални цели имат 2+3* години 
гаранция за машините и 2+1* години гаранция за батериите. 

*Допълнителните години гаранция към стандартните 3 за машините и 1 за батериите от
производителя се предоставят срещу регистриране на покупката в www.egopowerplus.bg

ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ НА EGO POWER+ 

Градински инструменти EGO Power+  - Хоби потребители 

В продължение на 2+3* години от датата на първоначалната покупка на инструментите на 
EGO Power + имат гаранция срещу дефекти в материала или изработката в случаите, когато 
те се използват по предназначение от непрофесионалисти и за домашни цели. 
*3 допълнителни години гаранция към стандартните 2 от производителя се
предоставят срещу регистриране на покупката в www.egopowerplus.bg, след което ще
получите потвърдителен имейл за удължаване на гаранционния период.

Зарядни устройства и батерии на EGO Power+ System – Хоби потребители 

В продължение на 2+1* години от датата на първоначалната покупка на зарядните 
устройства и батериите на EGO Power+ System имат гаранция срещу дефекти в материала 
или изработката в случаите, когато те се използват по предназначение от 
непрофесионалисти и за домашни цели. 
*1 допълнителна година гаранция към стандартните 2 от производителя се
предоставя срещу регистриране на покупката в www.egopowerplus.bg, след което ще
получите потвърдителен имейл за удължаване на гаранционния период.

Градински инструменти EGO Power+, Зарядни устройства и батерии на EGO Power+ System 
– Професионални потребители

В продължение на 12 месеца (1 година) от датата на първоначалната покупка на 
продуктите на EGO Power + имат гаранция срещу дефекти в материала или изработката в 
случаите, когато те се използват по предназначение от полу-професионални или 
професионални потребители, като тази гаранция не покрива случаите на отдаване под 
наем на оборудването. 



 Дефектният продукт ще бъде ремонтиран или заменен безплатно, ако се установи,
че дефектите са причинени от лоши материали или производствена грешка.

 Тази гаранция не покрива части или консумативи, които са обект на износване и
увреждане в следствие на обичайна употреба.

 Тази гаранция обхваща само дефекти, възникващи вследствие на нормална
употреба и не покрива неизправности или нарушени функции, появили се в
резултат на неправилна използване, злоупотреба (включително претоварване на
продукта и прекомерно излагане на вода или дъжд), злополуки, пренебрегване или
неправилен монтаж, поддръжка или съхранение.

 Тази гаранция важи само за първоначалния купувач на дребно и не може да бъде
прехвърлена.

 Тази гаранция не покрива щетите, които са следствие от модификация, изменение
на продукта или неоторизиран ремонт.

 Рекламации по гаранцията трябва да се извършват в рамките на гаранционния
срок. Инструмента трябва да се върне заедно с оригиналният документ доказващ
покупката (където са обозначени датата на закупуване и описанието на продукта)
на дистрибутора, от когото първоначално е закупено продукта. В случай, че това не
е възможно, използвайте предоставените на този уебсайт данни, за да се свържете
с упълномощения сервизен център на EGO Power +.

Дефектиралите батерии EGO Power + НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТРАНСПОРТИРАТ ПОСРЕДСТВОМ 
КУРИЕРСКА ИЛИ ВЪНШНА ТРАНСПОРТНА ФИРМА, без предварително да се свържете с 
търговеца, от който са закупени. 
Всички рекламации, различни от правото да се отстрани дефект, както е посочено в тази 
гаранция, са изключени.  

Гаранционният срок за оборудването не се удължава или подновява в резултат на 
поправка на оборудването, което се извършва. 

При възникнали въпроси се обръщайте към официалния представител за България на 

Фирма ИНСТРА ООД, тел.(02)955 9074; (0878)709730, email:info@instra-parts.com; 
www.egopowerplus.bg 
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READ ALL INSTRUCTIONS!

READ OPREATOR’S MANUAL

 Residual risk! People with electronic devices, such as pacemakers, should consult their physician(s) before using 
this product. Operation of electrical equipment in close proximity to a heart pacemaker could cause interference or 
failure of the pacemaker.

SAFETY SYMBOL

 Safety Alert
To reduce the risk of injury, user must read the 
operator’s manual.

Always wear safety goggles or safety glasses 
with side shields and a full face shield when 
operating this product.

Always wear ear protection when operating 
this product.

Keep all bystanders at least 15m away. Do Not Expose To Moisture

Waste electrical products should not be 
disposed of with household waste. Take to an 
authorized recycler. XX

Guaranteed sound power level. Noise emission 
to the environment according to the European 
community’s Directive.

This product is in accordance with applicable 
EC directives.

This product is in accordance with applicable 
UK legislation.

Direct Current IPX4 Ingress Protection Degree

m/s Meters Per Second m3/h Cubic Meter Per Hour

V Voltage kg Kilogram

min Minutes

N Newton

Original instructions
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SPECIFICATIONS
Voltage 56V 

Maximum air volume at nozzle 1300 m3/h

Maximum air velocity

74 m/s (without 
tapered nozzle)

87 m/s (with tapered 
nozzle)

Maximum blowing force 26 N

Approximate run time (with 
EGO BA2800T 56V Battery 
5.0Ah)

150 min (Low speed)

25 min (High speed)

15 min (Boost mode)

Recommended Operating 
Temperature

-15°C - 40°C

Recommended Storage 
Temperature

-20°C - 70°C

Weight (without battery pack) 2.1 kg

Measured sound power 
level L

WA

98.52 dB(A) 
K=0.85 dB(A)

Sound pressure level at 
operator’s ear LPA

82.8 dB(A) 
K=2.5 dB(A)

Guaranteed sound power level 
LWA (measured according to 
2000/14/EC)

99 dB(A)

Valuation of vibration ah

0.758 m/s2 
K=1.5 m/s2

◾ The declared vibration total value has been measured 
in accordance with a standard test method and may be 
used for comparing one tool with another;

◾ The declared vibration total value may also be used in 
a preliminary assessment of exposure.

NOTICE: The vibration emission during actual use of the 
power tool can differ from the declared value in which the 
tool is used; In order to protect the operator, user should 
wear gloves and ear protectors in the actual conditions 
of use.

DESCRIPTION

KNOW YOUR BLOWER (FIG. A1)
1. Speed/Lock-On Dial

2. Boost Button

3. Air-Speed Trigger

4. Battery-Release Button

5. Latch

6. Electric Contacts

7. Ejection Mechanism

8. Air Intake

9. Base

10. Tube-Release Button

11. Blower Tube

12. Tapered Nozzle

13. Spread Nozzle

PACKING LIST (FIG. A1)
RECOMMENDED ACCESSORIES

PART NAME MODEL NUMBER

Gutter Cleaning Attachment AGC1000

Shoulder Strap AP1500

ASSEMBLY
APPLICATION
You may use this product for the purposes listed below:

◾ Clearing hard surfaces such as driveways and 
walkways.

◾ Keeping decks and driveways free from leaves and 
pine needles.

NOTICE: The tool is to be used only for its prescribed 
purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse.

ASSEMBLING/REMOVING THE BLOWER TUBE
◾ To Assemble (Fig. B1 & B2 )

Align the groove and push the tube onto the blower 
housing until you hear a “click”.

◾ To Remove (Fig. B3)

Press the tube-release button and remove the tube.

ASSEMBLING/REMOVING THE BLOWER TAPERED/
SPREAD NOZZLE
◾ To Assemble (Fig. C1 & C2)

Align the groove in the tapered nozzle with the tube 
knob and push the nozzle onto the tube until it snaps 
into place.
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◾ To Remove (Fig. C3)

Press and hold the nozzle-release button to disengage 
the latch, then pull the nozzle straight from the blower 
tube.

Follow the same sequence to assemble or remove the 
spread nozzle.

OPERATION
 WARNING: Before each use, inspect the entire 

product for damaged, missing, or loose parts, such 
as screws, nuts, bolts, caps, etc. Tighten securely all 
fasteners and caps and do not operate this product until 
all missing or damaged parts are replaced.

ATTACHING/DETACHING THE BATTERY PACK
Use only with EGO’s battery packs and chargers listed in 
Fig. A2.

FULLY CHARGE BEFORE FIRST USE

To attach
Align the battery ribs with the mounting slots and press 
the battery pack down until you hear a “click” (Fig. D1).

D1-1 Battery Rib D1-2 Mounting Slot

D1-3 Battery-release button

To detach
Depress the battery-release button and pull the battery 
pack out (Fig. D2).

STARTING/STOPPING THE BLOWER (Fig. E)

Air-speed trigger only
1. Depress the air-speed trigger to turn on the blower.

2. The air speed of the blower is controlled with the 
variable speed trigger. More pressure on the trigger 
results in higher blowing speeds; less pressure on 
the trigger results in lower blowing speeds. Adjust 
the speed to suit the task at hand.

3. Release the air-speed trigger to turn off the blower.

Speed/Lock-on dial only
The blower can be locked at any speed with the speed 
lock-on dial.

1. Turn the speed/lock-on dial clockwise to start the 
blower. The air speed will increase as the dial is 
rotated clockwise.

2. To decrease the air speed, turn the speed/lock-on 
dial counterclockwise.

3. Keep turning the speed/lock-on dial counterclockwise 
to the off position to stop the blower.

NOTICE: If the speed/lock-on dial is not turned back to 
the off position before the battery is removed, the blower 
will not start when a fully charged battery is installed. This 
is a protection feature to help prevent accidental startup. 
Depress the air-speed trigger to deactivate the protection 
and start the blower.

Boost mode
Press the boost button while working to temporarily 
increase the air speed to the maximum level. The blower 
will resume the previous speed when the boost button is 
released.

E-1 Air-speed Trigger E-2 Speed/Lock-on Dial

E-3 Boost Button

TIPS FOR USING THE BLOWER
◾ To keep from scattering debris, blow around the outer 

edges of a debris pile. Never blow directly into the 
center of a pile.

◾ To reduce sound levels, limit the number of pieces of 
power equipment used at any one time.

◾ Use rakes and brooms to loosen debris before blowing. 
In dusty conditions, slightly dampen surfaces if water 
is available.

◾ Conserve water by using power blowers instead 
of hoses for many lawn and garden applications, 
including areas such as gutters, screens, patios, grills, 
porches, and gardens.

◾ The edge of the tapered nozzle helps with removing 
wet leaves and clean out gaps in the sidewalk.

◾ Watch out for children, pets, open windows, or freshly 
washed cars, and blow debris safely away.

◾ After using blowers or other equipment, clean up! 
Dispose of debris properly.

MAINTENANCE
GENERAL MAINTENANCE
Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most 
plastics are susceptible to damage from various types 
of commercial solvents and may be damaged by their 
use. Use of a piece of clean cloth to remove dirt, dust, oil, 
grease, etc.
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 WARNING: Do not at any time let brake fluids, 
gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, 
etc. come in contact with plastic parts. Chemicals can 
damage, weaken or destroy plastic which may result in 
serious personal injury.

STORAGE 
◾ Remove the battery pack from the blower.

◾ Clean all foreign material from the air intakes of the 
blower.

◾ Store the blower indoors in a place that is inaccessible 
to children. Keep it away from corrosive agents, such 
as garden chemicals and de-icing salts.

Protecting the environment
Do not dispose of electrical equipment, 
used battery and charger into household 
waste! Take this product to an authorized 
recycler and make it available for separate 
collection. Electric tools must be returned 
to an environmentally compatible 
recycling facility.
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TROUBLESHOOTING

PROBLEM CAUSE SOLUTION

Blower doesn’t work.

◾ The battery pack is not attached 
to the blower.

◾ Attach the battery pack to the blower.

◾ No electrical contact between the 
blower and battery pack.

◾ Remove battery, check contacts and 
reinstall the battery pack.

◾ The battery pack is depleted. ◾ Charge the battery pack.

◾ The battery pack or blower is 
too hot.

◾ Cool the battery pack and blower until the 
temperature drops below 67°C. 

◾ The speed/lock-on dial was not 
turned back to the off position 
before the battery was removed.

◾ Depress the air-speed trigger to 
deactivate the protection and start the 
blower.

The air velocity 
decreases significantly.

◾ Excessive wearing of motor fan. ◾ Contact EGO service center for repair.

◾ The air inlet is blocked by debris. ◾ Remove the battery pack, clear the 
debris.

WARRANTY
EGO WARRANTY POLICY
Please visit the website egopowerplus.com for full terms and conditions of the EGO Warranty policy.




