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Údaje na typovém štítku
Zapište všechny údaje na typovém 
štítku Vašeho náøadí do následujícího 
pole. Typový štítek najdete v blízkosti 
motoru. 
Tyto údaje jsou velmi dùležité pro 
pozdìjší identifikaci k objednávce 
náhradních dílù náøadí a pro 
zákaznický servis.

Tyto a další údaje k náøadí najdete 
v samostatném CE prohlášení 
o shodì, které je součástí tohoto 
provozního návodu.

Grafická znázornìní

Pro vaš i bezpečnost

Použivejte správnì náøadí
Toto náøadí je výhradnì určeno 
k použití
– jako foukač listí v rozsahu domovní 

a rekreační zahrady,
– podle popisù a bezpečnostních 

upozornìní uvedených v tomto 
návodu k obsluze.

Pro použití pøesahující tento rozsah 
není toto náøadí schváleno. Uživatel 
ručí za všechny škody zpùsobené 
tøetím osobám a jejich vlastnictví.

Provozujte náøadí pouze v technickém 
stavu pøedepsaném a vyexpedovaném 
výrobcem.
Svévolné zmìny na náøadí vylučují 
odpovìdnost výrobce za z toho 
vyplývající škody.

Pøed provozem si pøečtìte 
všechna upozornìní
– Pøečtìte si pečlivì tato upozornìní. 

Seznamte se s obsluhou 
a manipulací s náøadím.

– Nepoužívejte toto náøadí jestliže jste 
unavení nebo nemocní nebo jste 
pod vlivem alkoholu drog nebo 
medikamentù.

– Dìti a mladiství mladší 16 let nesmí 
náøadí používat – místní ustanovení 
mohou stanovit minimální vìk 
uživatele.

– Zkontrolujte náøadí, než je budete 
používat. Vymìòte poškozené díly. 
Podívejte se, zda nevytéká palivo. 
Ujistìte se, že jsou namontované 
a upevnìné všechny spojovací 
prvky. Nedodržení tìchto 
upozornìní mùže zpùsobit poranìní 
uživatele a divákù a poškodit náøadí.

– Buïte si vždy vìdomí nebezpečí 
poranìní hlavy, rukou a nohou.

– Dìti, diváci a zvíøata musí být mimo 
oblast, ve které chcete pracovat. 
Dìti, diváci a zvíøata musí být 
v okruhu vzdáleném nejménì 15 m, 
divákùm hrozí vždy riziko zasažení 
vymrštìnými objekty. Diváci mají 
nosit ochranu očí. Když se k Vám 
pøibližují, zastavte okamžitì motor.

Bezpečnostní upozornìní 
pro benzinová náøadí
Benzin je vysoce hoølavý a páry 
mohou pøi vznícení explodovat. 
Proveïte následující preventivní 
opatøení:
– Uchovávejte benzin pouze 

v nádobách zvlášˆ určených 
a schválených k tomuto účelu.

– Nedejte rozlitému benzinu žádnou 
možnost vznícení. Nastartujte motor 
teprve tehdy, když benzinové páry 
vyprchají.

– Døíve než budete plnit nádrž, 
zastavte vždy motor a nechejte jej 
vychladnout. Nikdy neodstraòujte 
uzávìr palivové nádrže a neplòte 
palivovou nádrž, dokud je motor 
horký. Nepoužívejte nikdy náøadí 
bez pevnì zašroubovaného uzávìru 
palivové nádrže. Odšroubujte 
pomalu uzávìr palivové nádrže, 
abyste tlak v nádrži pomalu snížili.

– Naplòte benzin v čistém, dobøe 
vìtraném prostoru venku, kde 
nejsou žádné jiskry nebo plameny. 
Odšroubujte pomalu uzávìr 
palivové nádrže teprve tehdy, když 
jste zastavili motor. Bìhem plnìní 
benzinu nekuøte. Rozlitý benzin 
okamžitì na náøadí utøete.

– Døíve než motor nastartujete, 
odneste náøadí nejménì 10 m od 
plnicí stanice. Bìhem doplòování 
benzinu nebo používání náøadí 
nekuøte a dbejte na to, aby jiskry 
a otevøené plameny byly 
v dostatečné vzdálenosti od této 
oblasti.

Bìhem provozu
– Používejte toto náøadí pouze k jeho 

určenému účelu.
– Nestartujte nikdy náøadí 

a nenechejte je nikdy bìžet, jestliže 
jste v uzavøené místnosti nebo 
budovì. Vdechování spalin mùže 
být smrtelné. Používejte náøadí 
pouze venku.

– Noste tlusté, dlouhé kalhoty, 
vysoké boty a rukavice.

– Noste ochranné brýle a ochranu 
sluchu, když náøadí používáte. 
Pøi prašné práci noste obličejovou 
nebo protiprachovou masku. 
Doporučuje se košile s dlouhými 
rukávy.

– Udržujte vlasy, odìv a rukavice 
v dostatečné vzdálenosti od 
pohyblivých součástí. Volný odìv, 
ozdoby nebo dlouhé vlasy mohou 
být pohyblivými součástmi 
zachyceny. Noste pøípadnì síˆku 
na vlasy.

– Aby se zabránilo elektrostatickému 
náboji, nenoste boty s gumovými 
podrážkami nebo z podobného 
materiálu.

3
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– Nenatahujte se pøíliš daleko. 
Zùstaòte vždy pevnì stát a udržujte 
rovnováhu.

– Používejte toto náøadí vždy 
kompletnì smontované. Používejte 
náøadí pouze s namontovanou 
foukací trubicí.

– Pøi veškerých ošetøovacích 
a údržbáøských pracích jakož 
i montáži a demontáži foukací 
trubice, zastavte motor a stáhnìte 
koncovku zapalovací svíčky.

– Používejte náøadí pouze pøi denním 
svìtle nebo dobrém umìlém 
osvìtlení.

– Nedotýkejte se motoru a tlumiče 
hluku. Tyto díly budou bìhem 
používání velmi horké. Zùstanou 
také po zastavení ještì krátkou 
dobu horké.

– Nenechejte motor bìžet rychleji, 
než je nutno pro práci. Nenechejte 
motor bìžet ve vysokých otáčkách, 
když nepracujete.

– Zabraòte nastartování nedopatøe-
ním. Buïte pøipraveni k obsluze 
náøadí, když zatáhnete za startovací 
lanko. Uživatel a náøadí musí mít pøi 
startování stabilní polohu. Dodržujte 
pokyny k nastartování a zastavení 
motoru.

– Když zasáhnete cizí tìleso nebo se 
zamotáte, zastavte okamžitì motor 
a zkontrolujte, zda nedošlo 
k poškození. Nepoužívejte nikdy 
náøadí s volnými nebo poškozenými 
díly.

– Pøi provozu motoru nikdy 
neodkládejte náøadí na zaprášené 
nebo znečistìné plochy. Mohou se 
nasát nečistoty, tráva, listí nebo 
podobnì a zpùsobit poranìní nebo 
poškození náøadí.

– Pøi neobvyklých vibracích okamžitì 
zastavte motor. Zkontrolujte náøadí 
na poškození. Pøi poškození 
vyhledejte odbornou dílnu.

– Mìjte ruce, obličej a nohy 
v dostatečné vzdálenosti od všech 
rotujících dílù. Nedotýkejte se 
rotoru dokud se točí a nepokou-
šejte se jej také zastavit.

– Nikdy nepoužívejte toto náøadí 
k rozfukování chemických 
produktù, hnojiv a nebo jiných 
substancí, které obsahují jedovaté 
látky.

– Náøadí nikdy nesmìrujte na osoby, 
domácí zvíøata nebo okna. 
Foukejte vždy smìrem, ve kterém 
se nezdržují ani osoby, ani zvíøata 
nebo nejsou choulostivé, pevné 
povrchy (napø. okna, stìny, auta).

Další bezpečnostní 
upozornìní
– Pøed odklizením nebo pøepravou 

náøadí nechejte vychladnout motor. 
– Chraòte Vaše náøadí bìhem 

pøepravy.
– Pøepravujte náøadí pouze 

s prázdnou palivovou nádrží.
– Uložte náøadí v suché, uzamčené 

místnosti, abyste zabránili 
neoprávnìnému použití nebo 
poškození. Zabraòte pøístupu dìtí 
k náøadí.

– Nikdy nepolévejte nebo nestøíkejte 
náøadí vodou nebo jinými 
kapalinami. Udržujte náøadí suché, 
čisté a prosté prachu. Vyčistìte je 
po každém použití, dodržujte 
pokyny k čistìní a skladování.

– Zlikvidujte starý benzin/olej nebo 
pøíslušné zbytky obalu podle 
místních pøedpisù.

– Používejte k opravì pouze originální 
náhradní díly. Tyto díly mùžete 
obdržet u Vašeho smluvního 
prodejce.

– Nepoužívejte nikdy díly, 
pøíslušenství nebo nástavce, které 
nejsou schválené pro toto náøadí. 
Následkem mohou být vážná 
poranìní uživatele a poškození 
náøadí. Kromì toho mùže být 
neplatná Vaše záruka.

– Nechejte všechny opravy výhradnì 
provádìt v odborné dílnì.

– Uschovejte tento návod. Často jej 
čtìte a používejte, abyste poučili 
jiné uživatele. Jestliže toto náøadí 
nìkomu zapùjčíte, zapùjčte také 
tento návod.

Provozní doby
Dodržujte národní/komunální 
pøedpisy týkající se doby používání 
(event. se informujte u Vašeho 
pøíslušného úøadu).

Symboly na náøadí
Tento návod k obsluze popisuje 
bezpečnostní a mezinárodní symboly 
a piktogramy, které mohou být 
vyobrazené na tomto náøadí. Pøečtìte 
si uživatelskou pøíručku, abyste se 
seznámili se všemi bezpečnostními, 
montážními, provozními 
a opraváøskými pokyny.

Bezpečnostní 
a výstražný symbol

Zobrazuje nebezpečí, varování nebo 
dùvod k opatrnosti. Lze jej používat 
společnì s jinými symboly nebo 
piktogramy.

Pøečtìte si návod 
k obsluze!

Nedodržování pøedpisù 
a preventivních opatøení mùže 
mít za následek vážná poranìní. 
Pøečtìte si návod k obsluze pøed 
nastartováním nebo provozem 
náøadí.

Noste ochranu očí 
a ochranu sluchu.

Vymrštìné objekty mohou zpùsobit 
tìžká oční poranìní a nadmìrný 
hluk ztrátu sluchu. Noste ochranu 
očí a ochranu sluchu pøi provozu 
náøadí. 

Dbejte na 
dostatečnou 
vzdálenost divákù!

Všichni diváci, zejména dìti 
a domácí zvíøata se musí zdržovat 
nejménì 15 m od pracovní oblasti.
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Sací čerpadlo / 
Primer

Zmáčknìte pomalu až na doraz 
a 10 krát tlačítko sací čerpadlo.

Benzin! 

Používejte vždy čistý a nový 
bezolovnatý benzin.

Olej! 

Používejte pouze schválený 
olej podle návodu k obsluze.

Vymrštìné objekty 
a rotující díly mohou 
zpùsobit tìžká 
poranìní!

Nezdržujte se pøed vyfukovacím 
otvorem. Náøadí nikdy nesmìrujte 
na osoby, domácí zvíøata nebo 
objekty. Provozujte náøadí pouze 
s kompletnì namontovanou foukací 
trubicí.

Varování pøed 
horkými povrchy!

Nedotýkejte se žádného horkého 
tlumiče hluku, pøevodovky nebo 
válce. Mùžete se popálit. Tyto díly 
jsou pøi provozu mimoøádnì horké 
a zùstanou také krátkou dobu po 
vypnutí náøadí ještì horké.

Spínač zapalování 
ZAP./START/PROVOZ

Spínač zapalování 
VYP nebo STOP

Sytič nastavení 
sytič (CHOKE)

1 Plný sytič (CHOKE) – 
startovací poloha

2 Poloviční sytič (CHOKE) – 
mezipoloha

3 Provozní poloha

Udržujte tyto symboly na náøadí vždy 
v čitelném stavu.

Symboly v tomto návodu
V tomto návodu se používají 
následující symboly:

Nebezpečí
Budete upozornìni na nebezpečí, 
která souvisí s popsanou činností 
a pøi které je nebezpečí ohrožení 
osob.

Pozor
Budete upozornìni na nebezpečí, 
která souvisí s popsanou činností 
a mohou zpùsobit vìcné škody.

Upozornìni
Označuje dùležité informace 
a aplikační tipy.

Ovládací a indikační prvky

Pozor. Poškození náøadí.
Zde budou pøedem popsány funkce 
ovládacích a indikačních prvkù. 
Neprovádìjte ještì žádné funkce!
Obrázek 1
1 Motor
2 Dmýchadlo
3 Stojan
4 Startovací lanko
5 Kryt vzduchového filtru
6 Páčka sytiče
7 Rukojeˆ (podle modelu)
8 Nosný systém
9 Ramenní popruh
10 Prsní pás (podle modelu)
11 Délkové pøestavení ramenního 

popruhu
12 Bøišní upínací pás
13 Uzávìr bøišního upínacího pásu
14 Pøipojovací hrdlo motorové 

jednotky
15 Pružná trubka
16 Ovládací jednotka
17 Prodloužení trubice
18 Prodloužení trubice
19 Foukací hubice (podle modelu)
20 Sací čerpadlo/Primer
21 Uzavírací zátka oleje
22 Uzávìr palivové nádrže
23 Palivová nádrž

24 Ovládací rukojeˆ
25 Páčka plynu
26 Tempomat
27 Spínač zapalování

Montážní návod

Nebezpečí
Nebezpečí poranìní neúmyslným 
nastartováním motoru. Chraòte se 
pøed poranìním. Pøed veškerými 
pracemi na náøadí:
– Zastavte motor,
– Počkejte, až se všechny pohyblivé 

díly úplnì zastaví; motor musí 
vychladnout.

– Stáhnìte koncovku zapalovací 
svíčky.

Pokyn k likvidaci
Zlikvidujte pøíslušné zbytky obalu, 
použité náøadí atd. podle místních 
pøedpisù.

Montáž a demontáž foukací 
trubice
Montáž
Obrázek 2a
 Nasuòte hadicovou sponu na konec 

pružné trubky.
 Nastrčte pružnou trubku na 

pøipojovací hrdlo na motorové 
jednotce tak, aby výstupek na 
pružné trubce zasahoval do vybrání.

 Pevnì utáhnìte šroub hadicové 
spony.

Obrázek 2b
 Nasuòte hadicovou sponu na druhý 

konec pružné trubky.
 Nastrčte pružnou trubku na ovládací 

jednotku tak, aby výstupek na 
pružné trubce zasahoval do vybrání.

 Pevnì utáhnìte šroub hadicové 
spony.

Obrázek 2c
 Nastrčte prodloužení trubice na 

ovládací jednotku a otočením 
o čtvrt otáčky proti smìru pohybu 
hodinových ručiček je zajistìte 
(bajonetový uzávìr).

 Zopakujte postup s druhým 
prodloužením trubice.
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Podle modelu:
Obrázek 2d
 Nastrčte foukací hubici na 

prodloužení trubice a otočením 
o čtvrt otáčky proti smìru pohybu 
hodinových ručiček ji zajistìte 
(bajonetový uzávìr).

Demontáž
 Provádí se v opačném poøadí jako 

montáž.

Nastavení ovládací rukojeti
Ovládací rukojeˆ lze nastavit do polohy 
optimální pro uživatele.

Pozor
Pøi nastavovacích pracích dbejte 
na volný prùchod kabelù a táhla 
akcelerátoru. Nebezpečí poškození 
náøadí!
Obrázek 3
 Povolte 2 šrouby na spodní stranì 

ovládací rukojeti.
 Posuòte ovládací rukojeˆ dopøedu 

nebo dozadu, abyste nastavili 
optimální vzdálenost k motorové 
jednotce.

 Pevnì utáhnìte šroub hadicové 
spony.

Olej a benzin

Olej

Pozor
– Náøadí je z pøepravních dùvodù 

vyexpedováno bez motorového 
oleje.

– Pøed prvním uvedením do provozu 
naplòte motorový olej.

– Pøed každým provozem 
zkontrolujte hladinu oleje.

Používejte pouze oleje pro čtyøtaktní 
motory SAE 30, klasifikace SF, SG, 
SH.

Naplnìní motorového oleje

Pozor
Nikdy neplòte olej do benzinové 
nádrže nebo jej nemíchejte do 
benzinu.

Upozornìni
Podle provedení je k náøadí pøiložen 
olej (90 ml) pro první naplnìní 
(obr. 10). Láhev uschovejte, aby pøi 
pozdìjší výmìnì oleje bylo zaručeno 
správné plnicí množství.
Obr. 11
 Vyšroubujte uzavírací zátku oleje.
 Nakloòte motorovou jednotku tak, 

aby plnicí otvor oleje byl svisle 
nahoru.

 Naplòte 90 ml oleje.
 Očistìte plnicí otvor oleje, 

pokud došlo k jeho rozlití.
 Uzavírací zátku oleje opìt 

zašroubujte.

Benzin

Nebezpečí
Benzin je za určitých podmínek 
extrémnì zápalný a nebezpečný 
výbuchem.
– Doplòujte palivo pouze v dobøe 

vìtraném prostøedí a pøi 
zastaveném motoru. V okolí 
palivové nádrže nebo v místì 
uskladnìní paliva nekuøte 
a odstraòte všechny zápalné 
zdroje.

– Nepøelijte palivovou nádrž 
(v plnicím hrdle nesmí být žádné 
palivo). Po naplnìní palivové 
nádrže dbejte na to, aby byl 
uzavøen a zajištìn uzávìr palivové 
nádrže.

– Dbejte na to, abyste pøi plnìní 
palivové nádrže nerozlili žádné 
palivo. Rozlité palivo nebo 
benzinové páry se mohou vznítit. 
Bylo-li palivo rozlito, dbejte na to, 
aby oblast byla suchá, než se 
motor znovu nastartuje.

– Zabraòte opakovanému nebo 
delšímu kontaktu s pokožkou 
nebo vdechování par.

Používejte vždy čistý, čerstvý 
bezolovnatý benzin (starý nejvýše 
60 dnù). 

Plnìní paliva
Obrázek 1
 Odstraòte uzávìr palivové nádrže 

(22).
 Naplòte palivovou nádrž (23). 

Nikdy nepøelejte! Rozlitý benzin 
okamžitì odstraòte. 

 Palivovou nádrž opìt pevnì 
uzavøete.

 Vzdalte náøadí cca 10 m od místa 
plnìní palivové nádrže/kanystru na 
palivo, než se motor nastartuje.

Provoz

Pozor
– Pøed nastartováním motoru 

nastavte nosný systém na tìlesné 
míry uživatele.

– Pøi startování motoru dbejte na to, 
aby náøadí nebylo nasmìrováno 
na osoby, zvíøata, objekty nebo 
rozptýlený odpad.

– Bìhem používání noste ochranu 
očí a ochranu sluchu.

– Bìhem používání náøadí správnì 
držte (obr. 8).

– Kontrolujte dobrý provozní stav 
náøadí a upevnìní foukací trubice.

– Po použití:
– Očistìte náøadí.
– Zlikvidujte odpad podle 

místních pøedpisù.

Nastavení nosného systému
Optimální nosná poloha je nastavena, 
když bøišní upínací pás nosného 
systému dosedá na boky. 
Obrázek 4
 Položte nosný systém na ramena 

tak, aby motorová jednotka ležela 
na zádech.

 Uzavøete uzávìry bøišního upínacího 
pásu (1.). V pøípadì potøeby 
proveïte další nastavení.

 Nastavte správnou délku ramenního 
popruhu (2.). Bøišní upínací pás by 
mìl dosedat na boky.

 Nastavte uzávìry bøišního upínacího 
pásu na správnou délku (3.).

 Uzavøete a nastavte prsní pás (podle 
modelu).

!
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Nastartování motoru

Nebezpečí
Nastartujte motor, když náøadí leží 
na zemi. Dejte nosný systém na 
záda teprve po nastartování motoru.

Upozornìni
Pøi startování motoru nemačkejte 
páčku akcelerace. Zkontrolujte, zda 
se tempomat nachází v horní poloze.
 Naplòte nádrž benzinem. 

Viz Olej a benzinK
 Zkontrolujte hladinu oleje, 

popø. olej doplòte.
 Nastavte spínač zapalování (obr. 5) 

do polohy Zap.=[f].
 Zmáčknìte pomalu a úplnì 10 krát 

tlačítko sací čerpadlo/primer 
(1/obr 6). Palivo musí být 
v čerpadle viditelné. Není-li tomu 
tak, mačkejte tak dlouho, až je 
palivo vidìt.

 Nastavte páčku sytiče (Choke) 
(2/obr. 6) do polohy N/ .

Upozornìni
Motor se startuje za chodu naprázdno. 
Nemačkejte páčku akcelerace!
 U náøadí ležícího na zemi vytáhnìte 

cca 10 cm startovací lanko. 
Potom zatáhnìte kontrolovaným 
a rychlým pohybem 4krát 
za startovací lanko (obr. 7).

 Nastavte páčku sytiče (Choke) 
(2/obr. 6) do polohy O/ .

 Zatáhnìte plynule 1–4krát za 
startovací lanko, abyste motor 
nastartovali.

 Stisknìte páčku akcelerace nebo 
pohybujte tempomatem smìrem 
dolù a nechejte motor 30–60 s 
zahøát.

 Nastavte páčku sytiče (Choke) (2) 
do polohy P/  (obr. 6). Náøadí 
je potom pøipraveno k provozu.

Když motor nenaskočí:
 Nastavte páčku sytiče (Choke) 

(2/obr. 6) do polohy N/ .
 U náøadí ležícího na zemi vytáhnìte 

cca 10 cm startovací lanko. Potom 
zatáhnìte kontrolovaným a rychlým 
pohybem 4krát za startovací lanko, 
abyste nastartovali motor (obr. 7).

 Stisknìte páčku akcelerace nebo 
pohybujte tempomatem smìrem 
dolù a nechejte motor 30–60 s 
zahøát.

Když se motor pøesto nenastartuje:
 Nastavte páčku sytiče (Choke) (2) 

do polohy P/  (obr. 6). 
 Zatáhnìte plynule 3–8krát za 

startovací lanko, abyste motor 
nastartovali.

 V pøípadì potøeby zopakujte.

Upozornìni
Pøi nižších teplotách mùže motor 
k zahøátí a dosažení maximální 
rychlosti potøebovat delší dobu. 
Náøadí je správnì zahøáto, když motor 
okamžitì akceleruje. Jestliže motor 
neakceleruje okamžitì, nastavte 
páčku sytiče (Choke) zpátky do 
polohy O/  (obr. 6) a nechejte jej 
dále zahøívat.

Upozornìni

Když je motor teplý, nastavte páčku 
sytiče (Choke) (2/obr. 6) do polohy 
O/ . Páčka akcelerace se nesmí 
stisknout!

Ovládání páčky akcelerace/
tempomatu
Obrazek 5
 Ke zrychlení motoru, stisknìte 

páčku akcelerace (2).
Pro delší doby obsluhy a zabránìní 
únavì ruky/prstù, lze používat 
tempomat.
 K zaaretování páčky akcelerace 

v momentálním nastavení, 
pohybujte tempomatem (3) 
smìrem dolù.

 Ke zmìnì nastavení akcelerace, 
pohybujte tempomatem smìrem 
nahoru nebo dolù do požadované 
polohy.

 K opìtovnému uvolnìní páčky 
akcelerace, pohybujte tempo-
matem úplnì nahoru.

Upozornìni
Když se pohybuje tempomatem, 
pohybuje se také páčka akcelerace!

Zastavení motoru
Obrazek 5
 Uvolnìte páčku akcelerace (2) 

nebo pohybujte tempomatem (3) 
úplnì nahoru. Nechejte motor 
ve volnobìžných otáčkách 
vychladnout.

 Pøepnìte spínač zapalování (1) 
do polohy Stop [M].

Držení náøadí
Když náøadí používáte:
 Nastartování motoru.
 Dejte nosný systém na záda 

a uzavøete uzávìr bøišního 
upínacího pásu a prsního 
pásu (podle modelu).

 Postavte se do pracovní 
polohy (obr. 8). 

Pokyny k používání
Použití pro tìžko čistitelné oblasti:
– záhony, keøe, stromy 
– rohy domù
– møíže, ploty atd..
 Držte náøadí v pracovní poloze. 
 Foukací trubici nìkolik centimetrù 

nad zemí a provádìjte plynulé 
pohyby z jedné strany na druhou.

 Postupujte pomalu dopøedu.
 Udržujte nahromadìné nečistoty 

pøed sebou.
 Pro lehký materiál jsou nejvhodnìjší 

redukované otáčky motoru.
 Pro tìžší materiál a hrubé nečistoty 

použijte vyšší otáčky motoru.

Údržba a čistìní

Pozor
Pøed veškerými pracemi na náøadí:
– Zastavte motor.
– Počkejte, až se všechny 

pohyblivé díly úplnì zastaví; 
motor musí vychladnout.

– Stáhnìte koncovku zapalovací 
svíčky na motoru, takže není 
možné nastartování motoru 
nedopatøením.

Nechejte všechny opravy výhradnì 
provádìt v odborné dílnì.
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Na konci sezony nechejte náøadí 
zkontrolovat a provést údržbu 
v odborné dílnì.
Dodržujte intervaly údržby podle 
plánu údržby. Nedodržování mùže 
vést k tìžkým poškozením motoru.

Plán údržby

* Nechejte provést tuto práci 
v odborné dílnì.

Kontrola hladiny oleje
 Odstavte náøadí odstavnýma 

nohama na rovnou, zvýšenou 
odkládací plochu.

 Vyčistìte oblast kolem uzavírací 
zátky oleje.

 Vyšroubujte uzavírací zátku oleje.
 Kontrola hladiny oleje. Hladina oleje 

má dosahovat až k nejvyšší otáčce 
závitu (obr. 12).

 Je-li hladina oleje pøíliš nízká, 
doplòujte olej v malých množstvích, 
až hladina oleje dosahuje k nejvyšší 
otáčce závitu.

 Uzavírací zátku oleje opìt 
zašroubujte.

Upozornìni
Nelejte pøíliš mnoho oleje! Dbejte na 
to, aby O-kroužek správnì dosedal na 
uzavírací zátku oleje.

Výmìna oleje

Upozornìni
– Motor má být ještì teplý (ne horký).
– Použitý olej zlikvidujte podle 

místních pøedpisù.
 Vyšroubujte uzavírací zátku oleje.
 Vypusˆte všechen olej plnicím 

otvorem oleje do nádoby. K tomuto 
účelu natočte náøadí do vertikální 
polohy (obr. 9).

 Utøete zbytky oleje/nečistoty.
 Naplòte motor 90 ml oleje pro 
čtyøtaktní motory SAE30, 
klasifikace SF, SG, SH (obr. 11).

 Uzavírací zátku oleje opìt 
zašroubujte.

Údržba vzduchového filtru
 Otevøete kryt vzduchového filtru. 

K tomuto účelu stisknìte pøíložku 
a otevøete kryt smìrem nahoru 
(obr. 13).

 Vyndejte vzduchový filtr.
 Vyčistìte vzduchový filtr čističem 

pro domácnost a vodou. Dobøe jej 
opláchnìte a nechejte uschnout 
(obr. 14).

 Naolejujte lehce filtr čistým olejem 
SAE30 (obr. 15).

 Zmáčknìte filtr, abyste odstranili 
pøebytečný olej (obr. 16).

 Namontujte filtr (1/obr. 17).

Upozornìni
Provoz bez filtru vede k zaniknutí 
garance/záruky.
 Kryt vzduchového filtru (2/obr. 17) 

opìt uzavøete, dbejte pøi tom na 
zaskočení.

Kontrola/výmìna 
zapalovací svíčky
 Vyšroubujte šrouby krytu motoru 

a sundejte kryt (obr. 19).
 Stáhnìte koncovku zapalovací 

svíčky.
 Odstraòte nečistoty kolem 

zapalovací svíčky. 
 Pomocí klíče na svíčky vyšroubujte 

doleva zapalovací svíčku.
 Zkontrolujte/nastavte vzdálenost 

elektrod na 0,63 mm (obr. 18).

Upozornìni
Poškozenou, začouzenou nebo 
znečistìnou zapalovací svíčku 
vymìòte.

 Zašroubujte zapalovací svíčku 
a pevnì ji utáhnìte utahovacím 
momentem 12,3–13,5 Nm. 
Neutahujte ji pøíliš pevnì.

 Kryt motoru znovu upevnìte.

Údržba møížky proti jiskrám
 Vyšroubujte šrouby krytu motoru 

a sundejte kryt (obr. 19).
 Vyšroubujte šrouby (1 a 2/obr. 20).
 Odstraòte møížkovaný kryt proti 

jiskrám (3/obr. 20).
 Pomocí drátìného kartáče vyčistìte 

møížku proti jiskrám (4/obr. 20) 
nebo ji vymìòte.

 Upevnìte opìt møížku proti jiskrám, 
kryt møížky proti jiskrám a kryt 
motoru.

Čistìní náøadí
K čistìní vnìjší strany náøadí používejte 
malý kartáček. Nepoužívejte žádné 
ostré čisticí prostøedky. Domácí čističe 
obsahující aromatické oleje jako je 
silice z borového jehličí nebo citróny 
a rovnìž rozpouštìdla jako je petrolej, 
mohou poškodit umìlohmotný kryt 
a rukojeti. Vlhká místa utøete mìkkým 
hadrem.

Uložení
 Nikdy neuskladòujte náøadí 

s palivem v nádrži nebo tam, 
kde mohou páry pøijít do kontaktu 
s jiskrami nebo otevøeným 
plamenem.

 Pøed uložením nechejte motor 
vychladnout.

 Uložte náøadí v suché, uzamčené 
místnosti, abyste zabránili 
neoprávnìnému použití nebo 
poškození. Zabraòte pøístupu dìtí 
k náøadí.

Dlouhodobì uložení

Upozornìni
U motorù, které mají být uložené déle 
než 30 dnù, by se v nádrži nemìlo 
nechat žádné palivo, aby se zabránilo 
tvoøení usazenin v palivové soustavì, 
zejména na dùležitých součástech 
karburátoru. 
Jestliže se má náøadí dlouhodobì 
uložit, postupujte následovnì:
 Vypusˆte veškeré palivo z palivové 

nádrže do kanystru na palivo. 
Nepoužívejte palivo, které bylo 
uloženo déle než 60 dnù.

Údržbáøská práce
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Vyčistìní sítka proti 
jiskrám

x
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 Nastartujte motor a nechejte jej 
bìžet, až se zastaví. Tím lze zajistit, 
že všechno palivo bylo 
z karburátoru bylo vyprázdnìno.

 Nechejte motor vychladnout. 
Vyšroubujte zapalovací svíčku 
a nalejte do válce 15 ml 
vysocekvalitního motorového oleje 
pro čtyøtaktní motory. 
Táhnìte pomalu za startovací lanko, 
aby se olej rozdìlil. Nasaïte opìt 
zapalovací svíčku.

Upozornìni
Po dobì uložení a pøed opìtovným 
používáním vymontujte zapalovací 
svíčku a vypusˆte všechen olej z válce.

 Výmìna oleje. Zlikvidujte použitý 
olej podle místních pøedpisù.

 Náøadí dobøe vyčistìte 
a zkontrolujte poškozené nebo 
špatnì utažené komponenty. 
Poškozené komponenty uveïte 
opìt do pùvodního stavu nebo je 
vymìòte a je-li to nutné, utáhnìte 
znovu šrouby, matice a svorníky. 
Náøadí je nyní pøipraveno k uložení.

 Uložte náøadí na suchém 
a uzamykatelném místì nebo 
v dostatečné výšce, abyste zabránili 
neoprávnìnému použití nebo 
poškození. Uschovejte je mimo 
dosah dìtí.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky 
vydané naší společností nebo 
dovozcem. Poruchy na Vašem náøadí 
odstraníme v rámci záruky bezplatnì, 
pokud by byla pøíčinou chyba 
materiálu nebo výrobní chyba. 
V pøípadì záruky se prosím obraˆte 
na Vašeho prodejce nebo nejbližší 
pobočku.

Odstranìní chyb

Pøi dalších otázkách se prosím obraˆte na Vašeho místního prodejce.

Chyba Pøíčina Opatøení
Motor se nespustí. Spínač zapalování je v poloze 

VYP.
Nastavte spínač na ZAP.

Prázdná palivová nádrž. Naplòte palivovou nádrž.

Staré palivo. Vyprázdnìte palivovou nádrž a naplòte 
ji čerstvým benzinem.

Tlačítko Primer nebylo 
dostatečnì stisknuto.

Stisknìte úplnì 10-krát pomalu tlačítko 
Primer.

Zahlcený motor. Proveïte startovací proces s páčkou sytiče 

(Choke) v poloze P/ .

Znečistìná zapalovací svíčka. Vymìòte nebo vyčistìte zapalovací svíčku.

Znečistìná møížka proti jiskrám. Vyčistìte nebo vymìòte møížku proti jiskrám.

Chod motoru ve volnobìhu není 
pravidelný .

Ucpaný vzduchový filtr. Vyčistìte nebo vymìòte vzduchový filtr.

Staré palivo. Vyprázdnìte palivovou nádrž a naplòte 
ji čerstvým benzinem.

Nesprávnì nastavený karburátor. Nechejte karburátor seøídit v odborné dílnì.

Motor neakceleruje. Staré palivo. Vyprázdnìte palivovou nádrž a naplòte 
ji čerstvým benzinem.

Nesprávnì nastavený karburátor. Nechejte karburátor seøídit v odborné dílnì.

Ucpaný vzduchový filtr. Vyčistìte nebo vymìòte vzduchový filtr.

Znečistìná møížka proti jiskrám. Vyčistìte nebo vymìòte møížku proti jiskrám.

Motor nedodává žádný výkon 
nebo náøadí nefouká.

Poškozená foukací turbína. Nechejte vymìnit vadné díly v odborné dílnì.

Silné vibrace. Poškozená foukací turbína nebo 
jiné díly.

Náøadí okamžitì vypnìte.
Nechejte vymìnit vadné díly v odborné dílnì.




