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Dane na tabliczce 
znamionowej
Dane znajduj¹ce siê na tabliczce 
znamionowej urz¹dzenia proszê 
wpisać do umieszczonego ni¿ej pola. 
Tabliczka znamionowa urz¹dzenia 
umieszczona jest w pobli¿u silnika. 
Dane te s¹ bardzo wa¿ne dla 
póŸniejszej identyfikacji urz¹dzenia 
w celu zamówienia czêœci 
zamiennych i dla serwisu.

Wszystkie dane i szersze informacje 
dotycz¹ce urz¹dzenia znajdziecie 
Pañstwo w oddzielnej deklaracji 
zgodnoœci, która stanowi czêœć 
niniejszej instrukcji u¿ytkowania 
i obsługi.

Rysunki

Dla własnego 
bezpieczñstwa 

Prawidłowe zastosowanie 
urz¹dzenia
Niniejsze urz¹dzenie przeznaczone 
jest do wył¹cznie zastosowania
– jako dmuchawa do liœci na terenie 

ogródków przydomowych lub 
działkowych,

– w sposób zgodny z opisami 
i przepisami bezpieczeñstwa 
podanymi w niniejszej instrukcji 
u¿ytkowania i obsługi.

Urz¹dzenie nie jest dopuszczone do 
zastosowañ wykraczaj¹cych poza 
tutaj opisane. U¿ytkownik odpowiada 
za wszystkie szkody wyrz¹dzone 
osobom trzecim i ich mieniu.
Urz¹dzenie mo¿na u¿ytkować tylko 
w stanie technicznym przepisanym 
przez jego producenta i w którym 
zostało ono dostarczone.
Samowolnie dokonane zmiany 
urz¹dzenia wykluczaj¹ odpowiedzial-
noœć producenta za szkody 
wynikaj¹ce z tych zmian.

Przed uruchomieniem 
urz¹dzenia przeczytać 
wszystkie wskazówki
– Proszê przeczytać starannie 

niniejsze wskazówki. 
Proszê zapoznać siê z obsług¹ 
i u¿ytkowaniem urz¹dzenia.

– Urz¹dzenia nie wolno obsługiwać 
osobom zmêczonym lub chorym, 
znajduj¹cym siê pod wpływem 
działania alkoholu, narkotyków 
lub medykamentów.

– Dzieciom i młodocianym poni¿ej 
16 roku ¿ycia zabrania siê obsługi 
urz¹dzenia – obowi¹zuj¹ce 
przepisy terenowe mog¹ okreœlić 
minimalny wiek u¿ytkownika.

– Niniejsze urz¹dzenie nie mo¿e być 
u¿ytkowane przez osoby (z dziećmi 
wł¹cznie) o ograniczonych zdolno-
œciach fizycznych, czuciowych lub 
umysłowych, albo przez osoby, 
które nie posiadaj¹ doœwiadczenia 
i/lub odpowiedniej wiedzy, 
chyba ¿e bêd¹ one nadzorowane 
przez osobê odpowiadaj¹c¹ za ich 
bezpieczeñstwo lub zostały przez 
ni¹ pouczone w obsłudze 
urz¹dzenia.
Dzieci powinny znajdować siê pod 
nadzorem, aby uniemo¿liwić im 
zabawê urz¹dzeniem.

– Proszê sprawdzić urz¹dzenie przed 
przyst¹pieniem do jego u¿ycia. 
Uszkodzone czêœci nale¿y natych-
miast wymienić na nowe. 
Proszê sprawdzić, czy nie ma 
przecieków paliwa. 

Proszê siê upewnić, czy wszystkie 
elementy ł¹cz¹ce s¹ zamontowane 
i zamocowane.
Nieprzestrzeganie niniejszych 
wskazówek mo¿e spowodować 
zranienie u¿ytkownika lub osób 
trzecich, albo spowodować 
uszkodzenie urz¹dzenia.

– Nale¿y być œwiadomym wystêpo-
wania niebezpieczeñstwa zranienia 
głowy, r¹k i nóg.

– Z obszaru na którym bêd¹ prowa-
dzone prace nale¿y wyprowadzić 
dzieci, osoby postronne i zwierzêta. 
Osoby trzecie, dzieci i zwierzêta 
musz¹ znajdować siê w odległoœci 
co najmniej 15 m; pomimo to 
zachodzi zawsze jeszcze ryzyko 
trafienia przypatruj¹cych siê osób 
przedmiotami chwyconymi 
i wyrzuconymi przez urz¹dzenie. 
Osoby przypatruj¹ce siê powinny 
stosować okulary ochronne. 
W przypadku, gdy ktoœ zbli¿a siê do 
u¿ytkownika, nale¿y natychmiast 
wył¹czyć silnik.

Wskazówki bezpieczeñstwa 
dla urz¹dzeñ napêdzanych 
silnikiem spalinowym
Benzyna jest wysoce zapalna, a jej 
pary mog¹ wybuchn¹ć w czasie 
zapłonu. Dlatego nale¿y 
przedsiêwzi¹ć nastêpuj¹ce œrodki 
bezpieczeñstwa:
– Proszê przechowywać benzynê 

tylko w pojemnikach do tego 
przewidzianych i dopuszczonych.

– W przypadku rozlania benzyny nie 
dopuœcić do jej zapalenia. 
Silnik wolno wł¹czyć dopiero wtedy, 
je¿eli pary benzyny całkowicie siê 
ulotni¹.

– Przed przyst¹pieniem do napełnia-
nia paliwa nale¿y zawsze wył¹czyć 
silnik i zaczekać, a¿ ostygnie. 
Nie wolno nigdy wyjmować korka 
zbiornika paliwa, ani napełniać 
zbiornika paliwa, je¿eli silnik jest 
jeszcze gor¹cy. Nie wolno u¿ywać 
urz¹dzenia, je¿eli korek zbiornika 
paliwa nie jest dokładnie dokrêcony. 
Proszê powoli odkrêcać korek 
zbiornika paliwa, aby powoli 
zmniejszać ciœnienie w zbiorniku.
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– Benzynê mieszać i napełniać 
w obszarze czystym i dobrze 
przewietrzanym, na wolnym 
powietrzu, gdzie nie ma Ÿródeł 
iskrzenia ani płomieni. Korek 
zbiornika paliwa odkrêcać powoli, 
dopiero po wył¹czeniu silnika. 
Nie wolno palić podczas tankowania 
benzyny. Benzynê rozlan¹ na 
urz¹dzeniu natychmiast zetrzeć.

– Urz¹dzenie przenieœć co najmniej 
10 m od miejsca napełniania 
i dopiero wtedy wł¹czyć. Nie palić, 
nie iskrzyć, ani nie trzymać 
otwartego ognia w obszarze 
napełniania paliwa lub u¿ytkowania 
urz¹dzenia.

W czasie pracy
– Urz¹dzenie u¿ytkować tylko 

w sposób zgodny z jego 
przeznaczeniem.

– Nie wolno wł¹czać ani pozostawiać 
wł¹czonego urz¹dzenia w zamkniê-
tych pomieszczeniach lub budyn-
kach. Wdychanie spalin mo¿e 
spowodować œmiertelne zatrucie. 
Urz¹dzenie u¿ytkować tylko na 
wolnym powietrzu.

– Proszê zało¿yć długie, grube 
spodnie, wysokie buty i rêkawice 
ochronne.

– W czasie pracy urz¹dzeniem nale¿y 
stosować okulary ochronne 
i osobiste œrodki ochrony słuchu. 
Przy pracy z wydzielaniem pyłu 
nale¿y stosować maskê ochronn¹ 
lub przeciwpyłow¹. Zaleca siê 
ubranie z długimi rêkawami.

– Zwracać uwagê, aby włosy, odzie¿ 
i rêkawice trzymać zawsze z dala od 
obszaru działania ruchomych czêœci. 
LuŸna odzie¿, bi¿uteria i długie 
włosy mog¹ zostać wci¹gniête 
przez ruchome elementy. Proszê 
zało¿yć na włosy siatkê ochronn¹.

– Aby zapobiec gromadzeniu siê 
ładunków elektrostatycznych 
i zwi¹zanym z tym naelektryzowaniu, 
nie zakładać obuwia na podeszwach 
z gumy lub podobnych materiałów.

– Proszê stosować urz¹dzenie tylko 
do celów, do których jest ono 
przewidziane. Proszê pozostawać 
zawsze w pewnej pozycji i zachować 
równowagê. Nie wolno u¿ywać na 
niestabilnym podło¿u, jak np 
drabina lub tp.

– Urz¹dzenie mo¿na u¿ywać tylko 
wtedy, je¿eli jest całkowicie 
zmontowane. Urz¹dzenie stosować 
tylko z zamontowan¹ rur¹ 
wydmuchow¹.

– Przed przyst¹pieniem do czyszcze-
nia, przegl¹du i konserwacji, jak 
równie¿ monta¿u i demonta¿u rury 
wydmuchowej nale¿y wył¹czyć 
silnik i wyj¹ć wtyczkê œwiecy 
zapłonowej.

– Urz¹dzenie stosować tylko przy 
œwietle dziennym lub bardzo dobrym 
oœwietleniu sztucznym.

– Nie dotykać silnika ani tłumika. 
Elementy te s¹ bardzo gor¹ce 
w czasie pracy. S¹ one tak¿e gor¹ce 
jeszcze jakiœ czas po wył¹czeniu.

– Proszê nie nastawiać wy¿szej liczby 
obrotów silnika, ni¿ wymaga tego 
wykonywane zadanie. Proszê nie 
wł¹czać wysokiej liczby obrotów, 
je¿eli nie kosimy prace.

– Proszê zapobiegać przypadkowemu 
wł¹czeniu urz¹dzenia. Nale¿y być 
przygotowanym do natychmiastowej 
obsługi urz¹dzenia w momencie 
ci¹gniêcia linki startera. Podczas 
wł¹czania u¿ytkownik i urz¹dzenie 
musz¹ znajdować siê w stabilnej 
i pewnej pozycji. 
Proszê przestrzegać wskazówek 
dotycz¹cych startu i zatrzymywania 
silnika.

– W przypadku natrafienia na ciało 
obce lub zaczepienia siê urz¹dzenia 
nale¿y natychmiast wył¹czyć silnik 
i sprawdzić, czy powstały jakieœ 
szkody. Nie wolno nigdy u¿ywać 
urz¹dzenia, je¿eli jakieœ elementy 
s¹ luŸne lub uszkodzone.

– Urz¹dzenia z pracuj¹cym silnikiem 
nie wolno odkładać na zakurzonych 
ani zabrudzonych powierzchniach. 
Zanieczyszczenia, trawa, liœcie 
lub tp. mog¹ zostać zassane 
i spowodować zranienie 
u¿ytkownika lub uszkodzenie 
urz¹dzenia.

– W przypadku wyst¹pienia 
niezwykłych drgañ nale¿y 
natychmiast wył¹czyć silnik. 
Sprawdzić, czy urz¹dzenie nie 
jest uszkodzone. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzenia zwrócić 
siê do uprawnionego warsztatu 
specjalistycznego.

– Dłonie, stopy i twarz trzymać z dala 
od wiruj¹cych elementów urz¹dzenia. 
Nie wolno dotykać turbiny, zanim siê 
nie zatrzyma, ani nie próbować jej 
zatrzymywać.

– Na skutek wibracji urz¹dzenia przy 
dłu¿szej pracy mog¹ wyst¹pić 
u u¿ytkownika zakłócenia 
w ukrwieniu, objawy zmêczenia lub 
uszkodzenia nerwów dłoni/palców. 
Zastosować odpowiednie przedsiê-
wziêcia i œrodki ochronne (zachować 
przerwy w pracy, w chłodnych 
dniach zało¿yć ciepłe rêkawice). 
Przy powtórnym wyst¹pieniu pewnych 
objawów (jak np. mrowienie 
w palcach) nale¿y zwrócić siê do 
lekarza.

– Nie wolno nigdy u¿ywać urz¹dzenia 
do rozprowadzania produktów 
chemicznych, nawozów, ani innych 
substacji zawieraj¹cych składniki 
truj¹ce.

– Urz¹dzenia nie wolno nigdy 
kierować na osoby, zwierzêta, ani 
w kierunku okien. Rurê dmuchawy 
ustawiać zawsze tylko w takim 
kierunku, gdzie nie przebywaj¹ 
¿adne osoby ani zwierzêta, oraz nie 
ma ¿adnych delikatnych twardych 
powierzchni (np. okna, mury, 
samochody).

Dalsze wskazówki 
bezpieczeñstwa
– Przed odstawieniem lub transportem 

urz¹dzenia nale¿y pozostawić silnik 
do ochłodzenia. 

– Proszê podeprzeć i unieruchomić 
urz¹dzenie na czas transportu.

– Urz¹dzenie transportować tylko 
z pustym zbiornikiem paliwa.

– Urz¹dzenie przechowywać 
w suchym, zamkniêtym pomie-
szczeniu, aby zapobiec jego 
nieprawnemu u¿yciu lub 
uszkodzeniu. Urz¹dzenie 
trzymać z dala od dzieci.
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– Urz¹dzenia nie wolno polewać ani 
pryskać wod¹ lub innymi płynami. 
Zadbać o to, aby urz¹dzenie było 
zawsze suche, czyste i niezakurzone. 
Czyœcić urz¹dzenie po ka¿dym 
u¿yciu, przestrzegać wskazówek 
dotycz¹cych czyszczenia 
i przechowywania.

– Star¹ benzynê/olej lub pozostałe 
opakowania usuwać w sposób 
zgodny z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami lokalnymi.

– Do naprawy urz¹dzenia stosować 
tylko oryginalne czêœci zamienne. 
Czêœci zamienne mo¿na zamówić 
poprzez sprzedawcê.

– Nie wolno nigdy stosować czêœci, 
wyposa¿enia, zespołów i przystawek, 
które nie s¹ dopuszczone dla tego 
urz¹dzenia. Mog¹ one spowodować 
powa¿ne zranienie u¿ytkownika lub 
uszkodzenie urz¹dzenia. Poza tym 
traci siê prawo do roszczeñ z tytułu 
gwarancji.

– Wszystkie naprawy urz¹dzenia 
zlecać do wykonania tylko 
w uprawnionym warsztacie 
specjalistycznym.

– Proszê zachować niniejsz¹ 
instrukcjê do dalszego u¿ycia. 
Proszê czytać j¹ czêsto i u¿ywać do 
pouczania innych u¿ytkowników. 
W przypadku po¿yczenia 
urz¹dzenia, proszê doł¹czyć do 
niego tê instrukcjê.

Godziny pracy
Proszê przestrzegać krajowych/
terenowych przepisów okreœlaj¹cych 
dopuszczalne godziny pracy 
urz¹dzeniem (w razie potrzeby 
zwrócić siê do odpowiedniego urzêdu 
administracji pañstwowej).

Symbole umieszczone na 
urz¹dzeniu
W niniejszej instrukcji obsługi opisane 
s¹ symbole bezpieczeñstwa i symbole 
miêdzynarodowe oraz piktogramy, 
które mog¹ być umieszczone na 
urz¹dzeniu. Proszê przeczytać pod-
rêcznik u¿ytkownika, aby zapoznać 
siê ze wszystkimi wskazówkami 
bezpieczeñstwa, wskazówkami 
i przepisami dotycz¹cymi monta¿u, 
eksploatacji i naprawy urz¹dzenia.

Symbol 
bezpieczeñstwa 
i ostrze¿enie

Wskazuje niebezpieczeñstwo, 
ostrze¿enie lub wezwanie do 
zachowania ostro¿noœci. 
Mo¿e być u¿yty z innymi symbolami 
lub piktogramami.

Przeczytać instrukcjê 
obsługi!

Nieprzestrzeganie przepisów 
i wskazówek bezpieczeñstwa mo¿e 
spowodować powa¿ne zranienie 
u¿ytkownika i osób postronnych. 
Proszê przeczytać instrukcjê u¿ytko-
wania i obsługi przed wł¹czeniem 
lub u¿yciem urz¹dzenia.

Stosować osobiste 
œrodki ochrony oczu 
i słuchu.

Wyrzucone przedmioty mog¹ 
spowodować zranienie oczu, 
a nadmierny hałas uszkodzenie 
słuchu. W czasie pracy urz¹dzeniem 
stosować osobiste œrodki ochrony 
oczu i słuchu.

Osoby przygl¹daj¹ce 
siê trzymać z dala!

Wszystkie osoby przygl¹daj¹ce siê 
pracy, a szczególnie dzieci i zwierzêta, 
musz¹ zatrzymać siê w odległoœci co 
najmniej 15 m od obszaru pracy.

Przedmioty wyrzu-
cone przez urz¹-
dzenie i obracaj¹ce 
siê elementy mog¹ 
spowodować ciê¿kie 
zranienia u¿ytko-
wnika i osób 
postronnych!

Proszê trzymać siê z dala od otworu 
wylotu dmuchawy. Urz¹dzenia nie 
wolno kierować na ¿adne osoby, 
zwierzêta, ani objekty. Urz¹dzenie 
eksploatować tylko kompletnie 
zmontowane z rur¹ wydmuchow¹.

Ostrze¿enie przed 
wiruj¹cymi czêœciami 
urz¹dzenia!

Przed przyst¹pieniem do czysz-
czenia lub wykonania jakichkolwiek 
prac przy urz¹dzeniu nale¿y zawsze 
najpierw wył¹czyć silnik i zaczekać, 
a¿ wszystkie ruchome czêœci 
całkowicie siê zatrzymaj¹.

Ostrze¿enie 
przed gor¹c¹ 
powierzchni¹!

Nie wolno dotykać gor¹cych 
tłumików, przekładni ani cylindra. 
Niebezpieczeñstwo poparzenia. 
W czasie pracy urz¹dzenia czêœci te 
rozgrzewaj¹ siê nadzwyczaj mocno 
i s¹ gor¹ce jeszcze jakiœ czas po 
wył¹czeniu urz¹dzenia.

Benzyna! 

Do przygotowania mieszanki paliwa 
stosować zawsze czyst¹ i œwie¿¹ 
benzynê bezołowiow¹.

Olej! 

Do przygotowania mieszanki paliwa 
stosować zawsze tylko olej dopusz-
czony do takiego zastosowania 
zgodnie z instrukcj¹ u¿ytkowania 
i obsługi.

Pompa ss¹ca/primer

Pompê ss¹c¹ naciskać powoli 
10 razy, a¿ do oporu.

Wył¹cznik zapłonu 
WŁ¥CZONY/STAR/
PRACA
Wył¹cznik zapłonu 
WYŁ¥CZONY lub 
STOP

Nastawienia 
choke

1 Pełne choke pozycja startera
2 Połowa choke pozycja poœrednia
3 Pozycja pracy
Te symbole umieszczone na urz¹-
dzeniu nale¿y utrzymywać w czystoœci, 
aby były zawsze czytelne.
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Symbole w niniejszej 
instrukcji
W niniejszej instrukcji u¿ywane s¹ 
nastêpuj¹ce symbole:

Niebezpieczeñstwo
Wskazuje na niebezpieczeñstwa, 
które zwi¹zane s¹ bezpoœrednio 
z opisywan¹ czynnoœci¹ i zagra¿aj¹ 
osobom.

Uwaga
Wskazuje na niebezpieczeñstwa, 
które zwi¹zane s¹ bezpoœrednio 
z opisywan¹ czynnoœci¹ i mog¹ 
spowodować szkody materialne.

Wskazówka

Oznacza wa¿ne informacje 
i wskazówki dla u¿ytkownika.

Elementy obsługi 
i wskaŸniki

Uwaga. 
Uszkodzenia urz¹dzenia.
Tutaj opiszemy wstêpnie wszystkie 
funkcje elementów obsługi i wskaŸ-
ników. Proszê jeszcze nie wł¹czać 
¿adnych funkcji i nie prowadzić 
prób!
Rysunek 1
1 Silnik
2 Linka startera
3 Osłona filtra powietrza
4 Uchwyt do noszenia
5 DŸwignia gazu
6 Wył¹cznik zapłonu 
7 Tempomat
8 Wtyczka œwiecy zapłonowej
9 Blokada rury
10 Króciec przył¹czeniowy 

jednostki silnika
11 Rura wydmuchowa
12 Dysza wydmuchowa
13 Zbiornik paliwa
14 Pokrywa zbiornika paliwa
15 Dmuchawa
16 DŸwignia ssania choke
17 Pompa ss¹ca/primer
18 Osłona tłumika
19 Zawór zbiornika oleju
20 Nó¿ki urz¹dzenia

Instrukcja monta¿u

Niebezpieczeñstwo
Niebezpieczeñstwo zranienia na 
skutek przypadkowego wł¹czania 
silnika. Proszê chronić siê przed 
zranieniem. Przed przyst¹pieniem 
do wszelkich prac przy urz¹dzeniu:
– Wył¹czyć silnik,
– Zaczekać, a¿ wszystkie ruchome 

czêœci całkowicie siê zatrzymaj¹; 
silnik musi być ochłodzony.

– Zdj¹ć wtyczkê œwiecy zapłonowej.

Wskazówka dotycz¹ca 
usuwania odpadów
Opakowanie pozostałe z urz¹dzenia, 
zu¿yte urz¹dzenia itd. nale¿y usun¹ć 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami 
terenowymi dotycz¹cymi usuwania 
odpadów.

Monta¿ i demonta¿ rury 
wydmuchowej i dyszy 
wydmuchowej.

Urz¹dzenie, wzglêdnie rurê 
wydmuchow¹ nale¿ mocno 
przytrzymać.

Monta¿
Rysunek 2a

Cylindryczny koniec rury 
wydmuchowej wsun¹ć do króćca 
przył¹czeniowego jednostki silnika 
(14) i zamocować poprzez obrót 
o ćwierć obrotu w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara, a¿ do 
zatrzasku blokady rury.

Rysunek 2b
Dyszê wydmuchow¹ nasun¹ć na rurê 
wydmuchow¹ i zamocować poprzez 
obrót o ćwierć obrotu w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara (zamek bagnetowy).
Wkrêcić œrubê (zale¿nie od modelu) w 
otwory le¿¹ce teraz współœrodkowo 
jeden nad drugim. Nie przekrêcić!

Demonta¿ rury wydmuchowej
Rysunek 3a

Wkrêtak z płask¹ koñcówk¹ wło¿yć 
do blokady rury, wykonać ćwierć 
obrotu w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara i w tej 
pozycji mocno przytrzymać.

Rurê wydmuchow¹ przekrêcić 
w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara i wyci¹gn¹ć.

Demonta¿ dyszy wydmuchowej
Rysunek 3b

Wkrêcić œrubê (zale¿nie od modelu).
Dyszê wydmuchow¹ przekrêcić 
w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara i wyci¹gn¹ć.

Olej i benzyna

Olej

Uwaga
– Ze wzglêdu na warunki transporto-

we urz¹dzenie dostarczane jest 
bez oleju silnikowego.

– Przed pierwszym uruchomieniem 
obowi¹zkowo napełnić olej 
silnikowy.

– Przed ka¿dym u¿yciem sprawdzić 
poziom oleju.

Stosować tylko olej do silników 
4-taktowych SAE 30 klasy SF, 
SG, SH.
Napełnianie oleju silnikowego

Uwaga
Nie wolno wlewać oleju do zbiornika 
paliwa ani mieszać z paliwem.

Wskazówka
Zale¿nie od modelu do zakresu 
dostawy urz¹dzenia nale¿y olej (60 ml) 
do pierwszego napełnienia (rys. 10). 
Proszê zachować butelkê, aby przy 
póŸniejszej wymianie oleju zapewnić 
napełnienie prawidłow¹ iloœci¹.
Rys. 11

Jednostkê silnika nachylić w taki 
sposób, aby otwór wlewu oleju 
wskazywał pionowo do góry.
Wykrêcić zawór zbiornika oleju.
Wlać 60 ml oleju.
Wyczyœcić otwór wlewu oleju, je¿eli 
olej rozlał siê wokół otworu.
Zawór zbiornika oleju ponownie 
wkrêcić.
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Benzyna

Niebezpieczeñstwo
W pewnych warunkach benzyna jest 
bardzo łatwopalna i zagra¿a 
wybuchem.
– Benzynê napełniać tylko w dobrze 

przewietrzanym otoczeniu i przy 
wył¹czonym silniku. Na miejscu 
tankowania lub przechowywania 
paliwa nie wolno palić papierosów 
ani zbli¿ać siê z jakimkolwiek 
Ÿródłem zapłonu.

– Nie wolno przepełniać zbiornika 
paliwa (paliwo nie mo¿e znajdować 
siê w króćcu wlewu paliwa). 
Po napełnieniu paliwa zwrócić 
uwagê, czy pokrywa zbiornika 
paliwa jest zamkniêta i zabezpie-
czona.

– Zwracać uwagê, aby nie rozlać 
paliwa w czasie tankowania. 
Rozlane paliwo albo pary benzyny 
mog¹ siê łatwo zapalić. 
W przypadku rozlania paliwa nale¿y 
je natychmiast zetrzeć i zwrócić 
uwagê, aby polany obszar dokład-
nie wysechł zanim ponownie 
wł¹czymy silnik.

– Unikać wielokrotnego lub dłu¿-
szego kontaktu skóry z paliwem 
i wdychania par paliwa.

Proszê stosować zawsze czyst¹ 
i œwie¿¹ benzynê bezołowiow¹ 
(najwy¿ej 60 dniow¹). 
Napełnianie paliwa
Rysunek 4

Zdj¹ć (14) pokrywê zbiornika paliwa.
Napełnić zbiornik paliwa (13). 
Nie wolno przepełniać! 
W przypadku rozlania benzyny 
natychmiast zetrzeć.
Pokrywê wlewu paliwa ponownie 
mocno zamkn¹ć.
Urz¹dzenie wyprowadzić na 
odległoœć ok. 10 m od miejsca 
napełniania/kanistra z paliwem, 
dopiero wtedy wł¹czać silnik.

Eksploatacja

Uwaga
– Przy wł¹czaniu i eksploatacji silnika 

zawracać uwagê, aby urz¹dzenie 
nie było skierowane na osoby, 
zwierzêta, objekty, albo rozsypane 
œmieci, odpady i twarde przedmioty, 
takie jak szkło.

– W czasie eksploatacji urz¹dzenia 
stosować okulary ochronne 
i osobiste œrodki ochrony słuchu.

– W czasie pracy trzymać 
urz¹dzenie prawidłowo (rys. 8).

– Sprawdzić, czy urz¹dzenie jest 
w odpowiednim stanie 
technicznym i sprawdzić 
prawidłowoœć zamocowania rury 
wydmuchowej.

– Po zakoñczeniu pracy:
– Wyczyœcić urz¹dzenie.
– Odpady usun¹ć zgodnie 

z obowi¹zuj¹cymi przepisami 
terenowymi.

Wł¹czanie silnika

Niebezpieczeñstwo
Wł¹czyć silnik, gdy urz¹dzenie le¿y 
jeszcze na ziemi.

Wskazówka
Przy wł¹czaniu silnika nie naciskać 
dŸwigni gazu. Proszê sprawdzić, czy 
tempomat znajduje siê w górnej pozycji.
1. Zbiornika paliwa napełnić 

benzyn¹. Patrz läÉà=á=ÄÉåòóå~K
2. Sprawdzić poziom oleju, w razie 

potrzeby dopełnić olej.
3. Wył¹cznik zapłonu (1/rys. 5) 

ustawić w pozycji wł¹czony=[f].
4. Pompê ss¹c¹/primer (1/rys. 6) 

nacisn¹ć powoli, całkowicie 
10 razy. Paliwo musi być widoczne 
w pompie. Je¿eli tak nie jest, tak 
długo naciskać, a¿ bêdzie widać 
paliwo.

5. DŸwigniê ssania (2/rys. 6) ustawić 
w pozycji N/ .

Wskazówka
Silnik wł¹cza siê na wolnym biegu. 
Nie naciskać dŸwigni gazu!
6. Urz¹dzenie powinno le¿eć jeszcze 

na ziemi, wtedy wyci¹gn¹ć linkê 
startera na ok. 10 cm. Nastêpnie 
poci¹gn¹ć linkê startera 5 razy 
kontrolowanym równomiernym 
ruchem (rys. 7).

7. DŸwigniê ssania (2/rys. 6) ustawić 
w pozycji O/ .

8. Linkê startera poci¹gn¹ć 
równomiernym ruchem 
3–5 razy, aby wystarować silnik.

9. Nacisn¹ć dŸwigniê gazu lub 
przesun¹ć tempomat w dół 
i pozostawić pracuj¹cy silnik 
30–60 sekund, aby siê rozgrzał.

10.DŸwigniê ssania (2) ustawić 
w pozycji P/  (rys. 6). Wtedy 
urz¹dzenie jest gotowe do pracy.

Je¿eli silnik nie wystaruje:
Powtórzyć kroki startowe od 
punktu 4.

Je¿eli pomimo tego silnik 
nie startuje:

DŸwigniê ssania (2) ustawić 
w pozycji P/  (rys. 6). 
Linkê startera poci¹gn¹ć 
równomiernym ruchem 3–8 razy, 
aby wystarować silnik.
W razie potrzeby powtórzyć.

Wskazówka
Przy ni¿szych temperaturach 
otoczenia silnik mo¿e potrzebować 
dłu¿szego czasu do rozgrzania 
i osi¹gniêcia najwiêkszej prêdkoœci. 
Silnik jest prawidłowo rozgrzany, je¿eli 
przyœpiesza bez opóŸniania. Je¿eli 
silnik siê spóŸnia, nastawić dŸwigniê 
choke z powrotem w pozycji O/  
(rys. 6) i zaczekać, a¿ siê rogrzeje.
Start przy ciepłym silniku:

DŸwigniê ssania (2/rys. 6) ustawić 
w pozycji O/ . DŸwigni gazu nie 
wolno naciskać!
Linkê startera poci¹gn¹ć 
równomiernym ruchem 3–5 razy, 
aby wystarować silnik.

Obsługa dŸwigni gazu/
tempomatu
Rysunek 5

W celu przyœpieszenia silnika nale¿y 
nacisn¹ć dŸwigniê gazu (2).

Na dłu¿y czas pracy i aby zapobiec 
zmêczeniu dłoni/palców mo¿na 
wł¹czyć tempomat.

Aby zablokować dŸwigniê gazu 
w danym nastawieniu chwilowym, 
nale¿y przesun¹ć tempomat (3) 
w dół.
W celu zmiany nastawienia gazu 
nale¿y przesun¹ć tempomat w górê 
lub w dół do odpowiedniej pozycji.
Aby zwolnić dŸwigniê gazu, nale¿y 
przesun¹ć tempomat całkiem do 
dołu.

!
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Wskazówka
Je¿eli przesuniemy tempomat, wtedy 
porusza siê równie¿ dŸwignia gazu!

Wył¹czanie silnika
Rysunek 5

Zwolnić dŸwigniê gazu (2), albo 
przesun¹ć tempomat (3) całkiem do 
góry. Pozostawić silnik na biegu 
jałowym do ochłodzenia.
Wył¹cznik zapłonu (1) przeł¹czyć 
do pozycji píçé [M].

Trzymanie urz¹dzenia
W czasie pracy urz¹dzeniem:

Wł¹czanie silnika.
Ustawić siê w pozycji pracy (rys. 8). 
Urz¹dzenie trzymać zawsze praw¹ 
dłoni¹ i zawsze ustawiać siê z lewej 
strony urz¹dzenia.

Wskazówki dla u¿ytkownika
Zastosowanie do czyszczenia 
trudnodostêpnych obszarów:
– Rabaty, krzaki, drzewa. 
– K¹ty i szpary zabudowañ.
– Kraty, płoty, itd.

Urz¹dzenie trzymać w pozycji pracy. 
Rurê dmuchawy trzymać kilka 
centymetrów nad ziemi¹ i prowadzić 
równomiernym ruchem wahadłowym 
z jednej strony na drug¹.
Posuwać siê powoli do przodu 
małymi krokami.
Zgromadzone liœcie i zanieczysz-
czenia powinny znajdować siê 
zawsze przed urz¹dzeniem.
Zredukowana liczba obrotów silnika 
jest najkorzystniejsza do lekkiego 
materiału.
Do ciê¿kiego materiału i wiêkszych 
zanieczyszczeñ stosować wy¿sz¹ 
liczbê obrotów silnika.

Przegl¹d, konserwacja 
i czyszczenie

Uwaga
Przed przyst¹pieniem do wszelkich 
prac przy urz¹dzeniu:
– Wył¹czyć silnik.
– Zaczekać, a¿ wszystkie ruchome 

czêœci całkowicie siê zatrzymaj¹; 
silnik musi być ochłodzony.

– Wtyczkê œwiec zapłonowych 
zdj¹ć z silnika, aby uniemo¿liwić 
przypadkowe wł¹czenie silnika.

Wszystkie naprawy urz¹dzenia zlecać 
do wykonania tylko w uprawnionym 
warsztacie specjalistycznym.
Na zakoñczenie sezonu zlecić 
przegl¹d i konserwacjê urz¹dzenia 
w autoryzo-wanym warsztacie 
specjalistycznym.
Proszê przestrzegać okresów prze-
gl¹du i konserwacji, które podane s¹ 
w planie przegl¹dów i konserwacji. 
Nieprzestrzeganie tych nakazów 
mo¿e spowodować powa¿ne uszko-
dzenie silnika.

Plan przegl¹dów 
i konserwacji

* Proszê zlecić wykonanie 
w warsztacie specjalistycznym.

Sprawdzić poziom oleju
Urz¹dzenie odstawić na płaskiej, 
podwy¿szonej powierzchni 
stawiaj¹c je na nó¿kach.
Wyczyœcić obszar wokół 
zaworu oleju.
Wykrêcić zawór zbiornika oleju.
Sprawdzić poziom oleju. 
Olej powinien siêgać do dolnego 
zwoju gwintu (rys. 12).

Je¿eli poziom oleju jest zbyt niski, 
dopełnić olej małymi porcjami, 
a¿ olej dosiêgnie do najni¿szego 
zwoju gwintu.
Zawór zbiornika oleju ponownie 
wkrêcić.

Wskazówka
Nie wlewać za du¿o oleju! Zwrócić 
uwagê, aby uszczelka O-Ring 
umieszczona była prawidłowo na 
zaworze zbiornika oleju.

Wymiana oleju

Wskazówka
– Silnik powinien być jeszcze ciepły 

(ale nie gor¹cy).
– Stary olej usun¹ć w sposób zgodny 

z obowi¹zuj¹cymi przepisami 
terenowymi.
Wykrêcić zawór zbiornika oleju.
Cały olej wylać przez otwór wlewu 
oleju do odpowiedniego pojemnika. 
W tym celu przechylić urz¹dzenie 
do pozycji pionowej (rys. 9).
Zetrzeć resztki oleju/
zanieczyszczenia.
Silnik napełnić 60 ml oleju do 
silników 4-taktowych SAE30 
klasy SF, SG, SH. (rys. 11).
Zawór zbiornika oleju ponownie 
wkrêcić.

Przegl¹d i konserwacja filtra 
powietrza

Otworzyć osłonê filtra powietrza (1). 
W tym celu nacisn¹ć nakładkê 
i otworzyć pokrywê do góry (rys. 13).
Wyj¹ć filtr powietrza (2/rys. 13).
Filtr wymyć wod¹ z dodatkiem 
domowego œrodka czyszcz¹cego. 
Dokładnie wypłukać i pozostawić 
do wysuszenia (rys. 14).
Filtr naoliwić lekko czystym olejem 
SAE30 (rys. 15).
Œcisn¹ć filtr w celu usuniêcia 
nadmiaru oleju (rys. 16).
Zamontować filtr (1/rys. 17).

Wskazówka
Eksploatacja urz¹dzenia bez filtra 
powietrza powoduje utratê gwarancji 
i prawa do roszczeñ gwarancyjnych.

Pokrywê filtra ponownie zamkn¹ć 
(2/rys. 17), zwrócić uwagê, aby 
zatrzasnêła.
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Zatankować paliwo 
i sprawdzić poziom 
oleju

x

Czyszczenie filtra 
powietrza/posmaro-
wać olejem

x

1-szy raz wymienić olej x
Wymienić olej x
1-szy raz sprawdzić 
i nastawić luz wentyli * x

Sprawdzanie i 
nastawianie wentyla * x

Sprawdzić œwiece 
zapłonowe/wtyczkê 
œwiec zapłonowych

x

Wyczyœcić kratê 
chwytaj¹c¹ iskry x
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Sprawdzić/wymienić œwiecê 
zapłonow¹

Zdj¹ć osłonê œwiec zapłonowych 
(rys. 19).
Zdj¹ć wtyczkê œwiec zapłonowych.
Usun¹ć zanieczyszczenia wokół 
œwiecy. 
Œwiecê zapłonow¹ wykrêcić 
kluczem do œwiec zapłonowych 
poprzez obrót w lewo.
Sprawdzić/nastawić odległoœć 
elektrod MISP=ãã (rys. 18).

Wskazówka
Uszkodzone, osmalone lub 
zanieczyszczone œwiece zapłonowe 
wymienić na nowe.

Wkrêcić œwiece zapłonowe 
i dokrêcić momentem obrotowym 
12,3–13,5 Nm. Nie dokrêcać zbyt 
mocno.
Ponownie zamocowć osłonê œwiec 
zapłonowych.

Przegl¹d i konserwacja kraty 
chwytaj¹cej iskry

Odkrêcić œruby osłony tłumika 
i zdj¹ć osłonê tłumika (rys. 20).
Wykrêcić œrubê (1 i 2/rys. 21).
Usun¹ć kratê wyłapuj¹c¹ iskry 
(3/rys. 21).
Kratê chwytaj¹c¹ iskry wyczyœcić 
drucian¹ szczotk¹ lub wymienić 
(4/rys. 21).
Ponownie zamocować siatkê 
wyłapuj¹c¹ iskry, osłonê siatki 
wyłapuj¹cej iskry i osłonê tłumika.

Czyszczenie urz¹dzenia
Urz¹dzenie czyœcić z zewn¹trz za 
pomoc¹ małej szczotki. Nie u¿ywać 
¿adnych ostrych œrodków 
czyszcz¹cych. Domowe œrodki 
czyszcz¹ce, które zawieraj¹ oleje 
aromatyczne, jak np. olej sosnowy lub 
cytrynê, a tak¿e rozpuszczalniki, jak 
kerozyna, mog¹ uszkodzić obudowê 
z tworzywa sztucznego i uchwyt 
urz¹dzenia. Wilgotne miejsca wytrzeć 
miêkk¹ œcierk¹.

Przechowywanie
Nie wolno przechowywać urz¹dzenia 
z paliwem w zbiorniku paliwa, albo 
w miejscach gdzie pary mog¹ 
zetkn¹ć siê z iskrami lub otwartym 
płomieniem.
Przed przechowywaniem urz¹dzenia 
pozostawić silnik do ochłodzenia.
Urz¹dzenie przechowywać 
w suchym, zamkniêtym 
pomieszczeniu, aby zapobiec jego 
nieprawnemu u¿yciu lub uszko-
dzeniu. Urz¹dzenie trzymać z dala 
od dzieci.

Przechowywanie na 
dłu¿szy czas

Wskazówka
Je¿eli urz¹dzenie ma być przechowy-
wane dłu¿ej ni¿ 30 dni, w zbiorniku nie 
powinno znajdować siê paliwo, aby 
zapobiec gromadzeniu siê osadu 
w układzie spalinowym, a szczególnie 
na wa¿nych elementach gaŸnika. 

Je¿eli urz¹dzenie ma być przechowy-
wane dłu¿szy okres czasu, nale¿y 
przygotować je w nastêpuj¹cy sposób:

Paliwo znajduj¹ce siê w zbiorniku 
paliwa wylać całkowicie do 
odpowiedniego kanistra. Nie u¿ywać 
paliwa, które było przechowywane 
dłu¿ej, ni¿ 60 dni.
Wystartować silnik i pozostawić, 
a¿ sam zgaœnie. W taki sposób 
zapewnia siê całkowite usuniêcie 
paliwa z gaŸnika.
Pozostawić silnik do ochłodzenia. 
Wyj¹ć œwiecê i wlać do cylindra 
15 ml wysokojakoœciowego oleju 
silnikowego do silników 4-taktowych. 
Poci¹gn¹ć powoli linkê startera, aby 
rozprowadzić olej. Ponownie 
zało¿yć œwiecê zapłonow¹.

Wskazówka
Po okresie przechowywania i przed 
ponownym u¿yciem wyj¹ć œwiecê 
zapłonow¹ i usun¹ć całkowicie olej 
z cylindra.

Wymienić olej. Stary olej usun¹ć 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami lokalnymi.
Urz¹dzenie dokładnie wyczyœcić 
i sprawdzić, czy jakieœ czêœci nie 
s¹ uszkodzone lub niedokładnie 
dokrêcone. Uszkodzone czêœci 
naprawić lub wymienić, w razie 
potrzeby dokrêcić œruby, nakrêtki 
i trzpienie. Urz¹dzenie jest ju¿ 
gotowe do przechowywania.
Urz¹dzenie przechowywać 
w suchym miejscu pod zamkniêciem 
lub na odpowiedniej wysokoœci, aby 
zapobiec nieupowa¿nionemu u¿yciu 
i przypadkowemu uszkodzeniu. 
Urz¹dzenie przechowywać 
w miejscach niedostêpnych 
dla dzieci.

Transport

Przed transportem pozostawić 
urz¹dzenie do ochłodzenia.
Urz¹dzenie transportować tylko 
z pustym zbiornikiem paliwa! 
Pokrywa zbiornika paliwa musi być 
dokładnie i mocno dokrêcona.
Na czas transportu zabezpieczyć 
urz¹dzenie przed przesuniêciem.

Gwarancja

W ka¿dym kraju obowi¹zuj¹ warunki 
gwarancji wydanej przez nasze 
przedstawicielstwo handlowe w tym 
kraju lub przez importera. Usterki 
usuwane s¹ bezpłatnie w okresie 
wa¿noœci gwarancji o ile ich przyczyn¹ 
były wady materiałowe lub błêdy 
produkcyjne. W przypadku wyst¹pienia 
roszczenia gwarancyjnego proszê 
zwrócić siê do punktu zakupu 
urz¹dzenia lub nabli¿szego autoryzo-
wanego punktu serwisowego.
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Usuwanie drobnych usterek

W przypadku wyst¹pienia innych pytañ proszê zwrócić siê do punktu zakupu.

Bł¹d Przyczyna Czynnoœci do wykonania

Silnik nie wł¹cza siê Wył¹cznik zapłonu stoi na 
wył¹czony.

Wył¹cznik nastawić na wył¹czony.

Zbiornik paliwa jest pusty. Napełnić paliwo.

Stare paliwo. Opró¿nić zbiornik i napełnić œwie¿ym 
paliwem.

Pompa ss¹ca nie została 
wystarczaj¹co wciœniêta.

Pompê ss¹c¹ wcisn¹ć 10 razy powoli, 
całkowicie.

Silnik jest zalany. Przeprowadzić rozruch z dŸwigni¹ ssania 

w pozycji P/ .

Zanieczyszczone œwiece 
zapłonowe.

Wymienić lub wyczyœcić œwiece zapłonowe.

Krata wyłapuj¹ca iskry jest 
zanieczyszczona.

Kratê wyłapuj¹c¹ iskry wyczyœcić lub 
wymienić.

Silnik pracuje na biegu jałowym 
nierównomiernie.

Filtr powietrza jest zatkany. Filtr powietrza wyczyœcić lub wymienić.

Stare paliwo. Opró¿nić zbiornik i napełnić œwie¿ym 
paliwem.

GaŸnik nastawiony niewłaœciwie. Zlecić nastawienie gaŸnika w uprawnionym 
warsztacie specjalistycznym.

Silnik nie przyœpiesza. Stare paliwo. Opró¿nić zbiornik i napełnić œwie¿ym 
paliwem.

GaŸnik nastawiony niewłaœciwie. Zlecić nastawienie gaŸnika w uprawnionym 
warsztacie specjalistycznym.

Filtr powietrza jest zatkany. Filtr powietrza wyczyœcić lub wymienić.

Krata wyłapuj¹ca iskry jest 
zanieczyszczona.

Kratê wyłapuj¹c¹ iskry wyczyœcić 
lub wymienić.

Silnik nie daje odpowiedniej 
mocy, albo urz¹dzenie nie 
wydmuchuje.

Uszkodzona turbina 
wydmuchowa.

Uszkodzone czêœci zlecić do wymiany 
w uprawnionym warsztacie 
specjalistycznym.

Silne drgania. Uszkodzona turbina dmuchawy 
lub inne czêœci.

Urz¹dzenie natychmiast wył¹czyć.
Uszkodzone czêœci zlecić do wymiany 
w uprawnionym warsztacie specjalistycznym.




