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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

Odklopte obrázkové strany na začátku 
návodu k obsluze.
Grafická zobrazení se v detailech 
mohou lišit od zakoupeného náøadí.

Pro Vaši bezpečnost

Používejte správnì náøadí
Toto náøadí je výhradnì určeno 
k použití
– jako vysavač/foukač listí v rozsahu 

domovní a rekreační zahrady,
– podle popisù a bezpečnostních 

upozornìní uvedených v tomto 
návodu k obsluze.

Každé jiné použití neodpovídá 
určenému účelu. 

Použití neodpovídající určenému účelu 
má za následek zánik záruky 
a odmítnutí jakékoliv odpovìdnosti ze 
strany výrobce. 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.

 Nedovolte nikdy dìtem nebo jiným 
osobám, které neznají tento návod 
k obsluze, aby náøadí používaly.

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

 Dìti a mladiství do 16 let nesmí 
náøadí používat.

 Náøadí není určeno k používání 
osobami (včetnì dìtí) s omezenými 
fyzickými, senzorickými nebo 
psychickými schopnostmi nebo 
nedostatečnými zkušenostmi a/
nebo znalostmi, ledaže jsou pøi 
používání náøadí pod dohledem 
nebo byly poučeny osobou, která je 
zodpovìdná za jejich bezpečnost.

 Na dìti se má dohlížet, aby se 
zajistilo, že si s náøadím nehrají.

 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.

 Døíve než budete náøadí plnit 
palivem, odstraòte sbìrný pytel.

 Míchejte a plòte benzin v čisté, 
dobøe vìtrané oblasti venku, kde 
nejsou žádné jiskry nebo plameny. 
Odšroubujte pomalu uzávìr 
palivové nádrže teprve tehdy, když 
jste zastavili motor. Bìhem míchání 
nebo 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 dosta-
tečné vzdálenosti od této oblasti.

 Vymìòte poškozený výfuk, nádrž 
nebo víčko uzávìru palivové nádrže.

Bìhem provozu
 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 ochranné brýle a ochranu 
sluchu, když náøadí používáte. 
Pøi prašné práci noste obličejovou 
nebo protiprachovou masku. 
Doporučuje se košile s dlouhými 
rukávy.
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 Noste tlusté, dlouhé kalhoty, 
vysoké boty a rukavice.

 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.

 Používejte toto náøadí pouze k jeho 
určenému účelu.

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

 Používejte toto náøadí vždy 
kompletnì smontované. Používejte 
toto náøadí pouze s namontovanou 
sací/foukací trubicí a sbìrným 
pytlem. Zkontrolujte, zda je sbìrný 
pytel uzavøený.

 Pøi veškerých ošetøovacích 
a údržbáøských pracích jakož i 
montáži a demontáži foukací/sací 
trubice a sbìrného pytle 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.

 Zabraòte nastartování 
nedopatøením. 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.

 Døíve než uvolníte zablokování nebo 
odstraníte ucpání, zastavte motor 
a stáhnìte koncovku zapalovací 
svíčky.

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

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

 Neprovádìjte plnìní rukou do 
nasávacího otvoru.

 Nepoužívejte náøadí pøi špatných 
povìtrnostních podmínkách, jako 
napø. nebezpečí deštì nebo 
bouøky.

 Nikdy nemìòte pøednastavení 
motoru ze závodu.

 Zabraòte používání otevøeného 
ohnì, tvorbì jisker a nekuøte.

Použití jako foukač
 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).

Použití jako vysavač
 Toto náøadí slouží k vysávání 

suchých materiálù, jakou jsou listy, 
tráva, tenké vìtve a útržky papíru. 
Nepokoušejte se nasávat vlhké 
pøedmìty nebo vodu, protože ty 
mohou náøadí poškodit. 

 Nevysávejte žádné kovy, sklenìné 
støepy atd. protože se tím mùže 
silnì poškodit rotor.

 Nevysávejte žádné horké pøedmìty 
jako je popel, kousky uhlí, cigarety 
atd. Mùže se vznítit sbìrný pytel.

Další bezpečnostní 
upozornìní
 Pøed zahájením práce odstraòte z 

pracovní oblasti všechny cizí 
pøedmìty, které by mohly náøadí 
poškodit nebo odfouknutím/
odhozením zpùsobit poranìní nebo 
poškození.

 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.

 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.

 Používejte proto pouze originální 
náhradní díly a originální 
pøíslušenství nebo výrobcem 
schválené náhradní díly a díly 
pøíslušenství.

 Nikdy neprovozujte náøadí s vadným 
spínačem zapalování.

 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.
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Pozor! 
Pøed uvedením do 
provozu si pøečtìte 
návod k obsluze!

Udržujte tøetí osoby 
v dostatečné 
vzdálenosti od oblasti 
ohrožení!

Pøed veškerými 
pracemi jako je napø. 
seøizování, čistìní, 
kontrola atd. náøadí 
zastavte a stáhnìte 
koncovku zapalovací 
svíčky!
Noste ochranu oči a 
ochranu sluchu.

Nebezpečí poranìní 
rotujícími díly!
Mìjte ruce a nohy 
v dostatečné 
vzdálenosti od 
rotujících dílù. 

Benzin/Olej!
Pro palivovou smìs 
vždy používejte čistý 
a nový bezolovnatý 
benzin. Pro palivovou 
smìs používejte pouze 
schválený olej podle 
návodu k obsluze.
Varování pøed horkými 
povrchy!

Druh provozu Vysávání

Druh provozu Foukání

Spínač zapalování 
ZAP. / START / PROVOZ
Spínač zapalování 
VYP/0

Nastavení sytiče (Choke)
Startovací poloha –studený 
start
Nastavení sytiče (Choke) 
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.

Upozornìní
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 Spínač zapalování 
2 Páčka plynu 
3 Blokovací tlačítko páčky plynu
4 Zapalovací svíčka
5 Startovací lanko
6 Páčka sytiče
7 Kryt vzduchového filtru
8 Sací čerpadlo / Primer
9 Uzávìr palivové nádrže
10 Volicí páka Foukání/vysávání
11 Sbìrný pytel
12 Zdrhovadlo
13 Upevòovací hák
14 Pøepravní kolo (volitelné)
15 Vyfukovací otvor
16 Nasávací otvor
17 Sací/foukací trubice
18 Ramenní popruh

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 sací/
foukací trubice
Montáž
Obrázek 2a
1. Povolte na náøadí 4 šrouby.
2. Zasunujte sací/foukací trubici do 

otvoru krytu, až zaskočí.
3. 4 šrouby opìt utáhnìte, ale 

nedotahujte je pøíliš pevnì.
Obrázek 2b
1. Povolte šroub na sací/foukací 

trubici.
2. Odšroubujte a vyndejte šroub 

a matici na sací/foukací trubici.
3. Zasunujte sací trubku do sací/

foukací trubice, až zaskočí.
Obrázek 2c
1. Zasunujte foukací trubku do sací/

foukací trubice, až zaskočí.
2. Namontujte a utáhnìte šroub 

a matici na sací/foukací trubici.
3. Šrouby utáhnìte, ale nedotahujte 

je pøíliš pevnì.
Montáž pøepravního kola 
(volitelné) 
Obrázek 2d
1. Odstraòte 2 šrouby.
2. Namontujte pøepravní kolo na 

sací/foukací trubici. K tomuto 
účelu roztáhnìte obì poloviny 
držáku od sebe a nasuòte na 
spojovací pøíložku sací/foukací 
trubice.

!
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3. Stlačte obì poloviny držáku k sobì 
a šrouby opìt zašroubujte 
a utáhnìte, ale nedotahujte je 
pøíliš pevnì.

Demontáž
 Provádí se v opačném poøadí jako 

montáž.

Montáž a demontáž 
sbìrného pytle
Montáž
Obrázek 3
 Zavìste sbìrný pytel na hák sací/

foukací trubice.
Obrázek 4
 Nasuòte sbìrný pytel (1) na hrdlo 

(2) krytu. Upevnìte sbìrný pytel 
na hrdlo provázkem (3).

Demontáž
Obrázek 5
 Uvolnìte provázek (3) na sbìrném 

pytli (1) a stáhnìte pytel z hrdla (2).
 Uvolnìte sbìrný pytel z háku.

Montáž a nastavení 
ramenního popruhu
Obrázek 6
 Zavìste karabinku (1) na 

uchycovací očko (2) krytu.
Obrázek 7
 Pøehoïte si ramenní popruh pøes 

hlavu a zaujmìte pracovní polohu.
Obrázek 8
 Nastavte ramenní popruh na 

tìlesnou výšku.

Olej a benzin

Olej
Používejte pouze kvalitní olej, 
API klasifikace TC (TSC-3), který 
je nabízen pro vzduchem chlazené 
dvoudobé motory. 
Míchejte olej pro dvoudobé motory 
podle pokynù na nádobì, 1:40 
(2,5%).

Benzin

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

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

– Pøed plnìním palivové nádrže 
sundejte sbìrný pytel. Sbìrný 
pytel znečistìný palivem 
pøedstavuje velké nebezpečí 
požáru.

– 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.

Pokyn k míchání oleje 
a benzinu.
Staré a/nebo nesprávnì namíchané 
palivo jsou hlavní dùvody, jestliže 
náøadí náležitì nebìží. Používejte vždy 
čistý, čerstvý bezolovnatý benzin 
(starý nejvýše 60 dnù, minimální 
oktanové číslo 91 podle RON). 
Použivejte žádné palivo specifikace 
E85. Dodržujte pøesnì pokyny pro 
správnou smìs benzin/olej.
Namíchejte náležitou smìs z oleje pro 
dvoudobé motory a bezolovnatého 
benzinu, 1:40 (2,5 %). Neprovádìjte 
míchání pøímo v nádrži.

Plnìní paliva
Obrázek 1
 Odstraòte uzávìr palivové 

nádrže (9).
 Naplòte palivovou nádrž smìsí 

benzin/olej. Nikdy nepøelejte!

 Palivovou nádrž opìt pevnì 
uzavøete.

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

Provoz

Pozor
– 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 držte náøadí 
pevnì obìma rukama (obr. 13).

– Kontrolujte náøadí z hlediska 
dobrého provozního stavu 
a upevnìní sací/foukací trubice 
a krytu.

– Zkontrolujte, zda je zdrhovadlo 
(12) na sbìrném pytli (11) 
zapnuté (obr. 1).

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

místních pøedpisù.

Nastartování motoru

Nebezpečí
Zavìste ramenní popruh teprve po 
nastartování motoru.
1. Smíchejte benzin (palivo pro 

zážehové motory) s olejem. 
Naplòte nádrž smìsí. Viz Olej 
a benzin.

2. Nastavte spínač zapalování (1) do 
polohy Zap. [I] (obr. 9).

3. Nastavte volicí páku (1) do polohy 
Foukání/  (obr. 10).

4. Zmáčknìte pomalu a úplnì 
10 krát tlačítko sací čerpadlo/
primer (1) (obr. 11). Palivo musí 
být v čerpadle viditelné. Není-li 
tomu tak, mačkejte tak dlouho, 
až je palivo vidìt.

5. Nastavte páčku sytiče (Choke) (2) 
do polohy  (obr. 24)

Upozornìní
K nastartování horkého motoru není 
nutné používat sytič (Choke). 
Nutný pouze pøi studeném startu!

!
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6. Stisknìte páčku plynu (2) (obr. 9).

Upozornìní
Bude-li páčka plynu stlačena až na 
doraz (plný plyn), zùstane v této poloze 
zaaretována. K uvolnìní stisknìte 
blokovací tlačítko (3) (obr. 9).
7. U náøadí ležícího na zemi 

zatáhnìte kontrolovaným 
a souvislým pohybem za 
startovací lanko, abyste 
nastartovali motor (obr. 12).

8. Když motor bìží, nechejte jej 
60 sekund zahøát.

9. Nastavte páčku sytiče (Choke) (2) 
zpátky do provozní polohy (obr. 11). 
Náøadí je potom pøipraveno 
k provozu.

Upozornìní 
– Pøi nižších teplotách mùže motor 

k zahøátí a dosažení maximální 
rychlosti potøebovat delší dobu. 

– Náøadí je správnì zahøáto, když 
motor okamžitì akceleruje.

– Když se motor nespustí, zopakujte 
kroky 4–9.

Zastavení motoru
Obrázek 9
 Uvolnìte páčku plynu (2), pøípadnì 

stisknìte blokovací tlačítko (3). 
Nechejte motor ve volnobìžných 
otáčkách vychladnout.

 Pøepnìte spínač zapalování (1) do 
polohy Vyp. [0].

Držení náøadí
Když náøadí používáte:
 Pøehoïte si ramenní popruh pøes 

hlavu.
 Upevnìte ramenní popruh na 

náøadí.
 Postavte se do pracovní polohy 

(obr. 7). 

Pøepínání mezi funkcí 
vysávání a foukání

Upozornìní
Pøepínání mezi funkcí vysávání 
a foukání lze provádìt za chodu 
motoru. Otočte volicí páku vždy až 
k dorazu na odpovídající symbol. 
Volicí páku nikdy nenastavujte do 
mezipolohy.

Obrázek 10

Funkce foukání
 Nastavte volicí páku na symbol .

Funkce vysávání
 Nastavte volicí páku na symbol .

Vyprázdnìní sbìrného pytle

Nebezpečí
Pøed sundáním/vyprázdnìním 
sbìrného pytle zastavte motor 
a počkejte, až se všechny pohyblivé 
díly zastaví.

Upozornìní
Pøi vysokém stupni plnìní výraznì 
klesne sací výkon.

Vyprázdnìní bez sundání 
sbìrného pytle
 Rozepnìte zdrhovadlo a zlikvidujte 

obsah sbìrného pytle podle 
místních pøedpisù.

 Zdrhovadlo opìt zapnìte.

Vyprázdnìní se sundáním 
sbìrného pytle
Obrázek 17
 Sundejte sbìrný pytel, k tomuto 

účelu uvolnìte provázek (1) na 
sbìrném pytli a stáhnìte pytel z hrdla.

 Uvolnìte sbìrný pytel z háku (2).
 Rozepnìte zdrhovadlo a zlikvidujte 

obsah sbìrného pytle podle 
místních pøedpisù.

 Po vyprázdnìní obraˆte sbìrný pytel 
naruby (zevnitø ven) a dobøe jej 
vytøepejte, aby se z tkaniny odstranil 
prach a nečistoty.

 Obraˆte opìt sbìrný pytel na líc, 
zapnìte zdrhovadlo a sbìrný pytel 
znovu namontujte.

Pokyny k používání
Použití náøadí k foukání
Použití pro tìžko čistitelné oblasti:
– záhony, keøe, stromy (obr. 14),
– rohy domù (obr. 15),
– møíže, ploty atd. (obr. 16).
 Držte náøadí jak zobrazeno na 

obr. 14–16. 
 Držte sací/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.

Použití náøadí k vysávání
 Pro tìžko čistitelné oblasti jako jsou 

záhony, keøe, rohy domù atd.
 Držte náøadí s lehce sklonìnou 

sací/foukací trubicí jak zobrazeno 
na obr. 13 nebo pohybujte na 
pøepravním kole (volitelné).

 Ke sbìru lehkého materiálu 
provádìjte plynulé pohyby do stran. 
Listy a tenké vìtve se nasají 
a rozdrtí. Sbìrný pytel tak mùže 
zachytit více materiálu.

 Plný sbìrný pytel vyprázdnìte.

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.
Na konci sezony nechejte náøadí 
zkontrolovat a provést údržbu 
v odborné dílnì.
Neostøikujte náøadí vodou, protože 
se jinak mohou poškodit elektrické 
díly.
Po každém provozu náøadí očistìte. 
Nečistìní náøadí vede k poškození 
materiálù a funkčním poruchám.

Čistìní vzduchového filtru
Po každých deseti provozních 
hodinách vzduchový filtr vyčistìte. 
To je dùležitá část údržby. Vlivem 
nedostatečné údržby vzduchového 
filtru propadne záruka (garance).
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 Odstraòte kryt vzduchového filtru 
(obr. 18). K tomuto účelu odstraòte 
šroub (2) a vyndejte z pøidržovací 
spony (3) smìrem nahoru kryt (1).

 Vyndejte vzduchový filtr (1) (obr. 19).
 Umyjte filtr vodou a mycím 

prostøedkem (obr. 20). Filtr dobøe 
vypláchnìte. Pøebytečnou vodu 
vymačkejte. Nechejte jej úplnì 
uschnout.

 Vzduchový filtr znovu namontujte 
(obr. 19).

 Namontujte opìt kryt vzduchového 
filtru. Dbejte na správné usazení!

Upozornìní
– Pøi používání náøadí bez 

vzduchového filtru zanikne záruka 
(garance).

– Aby byl zaručen optimální výkon 
motoru, mìl by se vzduchový filtr 
jednou ročnì vymìnit.

Seøízení karburátoru
Tuto práci nechejte provést pouze 
v odborné dílnì.

Výmìna benzinového filtru 
(podle modelu)
Tuto práci nechejte provést pouze 
v odborné dílnì.

Kontrola/výmìna 
zapalovací svíčky
Použijte zapalovací svíčku Torch 
L8RTC (nebo ekvivalentní zapalovací 
svíčku). 
Správná vzdálenost elektrod činí 0,6–
0,7 mm. Po každých 15 provozních 
hodinách zapalovací svíčku 
vymontujte a zkontrolujte její stav.
 Zastavte motor a nechejte jej 

vychladnout. 
 Stáhnìte koncovku zapalovací 

svíčky.
 Odstraòte nečistoty kolem 

zapalovací svíčky. 
 Pomocí klíče na svíčky vyšroubujte 

doleva zapalovací svíčku.
 Zkontrolujte/nastavte vzdálenost 

elektrod na 0,6–0,7 mm (obr. 21).

Upozornìní 
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.

Čistìní náøadí

Pozor
Udržujte náøadí a vìtrací otvory vždy 
čisté a bez nečistot.
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. 
Pravidelnì čistìte hrdlo (2, obr. 4) 
k uchycení sbìrného pytle.
Utírejte kryt pouze vlhkým hadøíkem.

Čistìní sbìrného pytle
 Noste ochranné brýle 

a protiprachovou masku.
 Po každém použití vyprázdnìte 

a vytøepejte sbìrný pytel.
 Jednou za mìsíc (v pøípadì potøeby 

také častìji) vyperte sbìrný pytel:
– Sbìrný pytel dùkladnì 

vyprázdnìte.
– Obraˆte sbìrný pytel naruby 

(zevnitø ven).
– Sbìrný pytel vyklepejte.
– Vyperte sbìrný pytel v mýdlovém 

roztoku.
– Nechejte sbìrný pytel uschnout.

Uložení
 Nikdy neuskladòujte náøadí s pali-

vem 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
Jestliže se má náøadí dlouhodobì 
uložit, postupujte následovnì:
 Vypusˆte veškeré palivo z nádrže 

a naplòte je do nádoby se stejnou 
smìsí pro dvoudobé motory. 

Nepoužívejte palivo, které bylo 
uloženo déle než 60 dnù.

 Nastartujte motor a nechejte jej 
bìžet, až se zastaví. To se postará 
o to, aby v karburátoru nezùstalo 
žádné palivo.

 Nechejte motor vychladnout. 
Vymontujte zapalovací svíčku 
a nalejte do válce 30 ml 
vysocekvalitního motorového oleje 
nebo oleje pro dvoudobé motory. 
Táhnìte pomalu za startovací lanko, 
aby se olej rozdìlil. Nainstalujte 
opìt zapalovací svíčku.

Upozornìní
Døíve než se má náøadí po uložení 
nastartovat, vymontujte zapalovací 
svíčku a vylejte z válce všechen olej.
 Náøadí dùkladnì vyčistìte 

a zkontrolujte volné nebo 
poškozené díly. Poškozené díly 
opravte nebo vymìòte a volné 
šrouby, matice a svorníky utáhnìte. 
Náøadí lze nyní uložit.

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

Pøeprava

 Pøed pøepravou nechejte náøadí 
vychladnout.

 Pøepravujte náøadí pouze s 
prázdnou palivovou nádrží. 
Uzávìr palivové nádrže musí být 
pevnì uzavøen.

 Pøi pøepravì zajistìte náøadí proti 
sklouznutí.

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.
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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.

Tlačítko Primer nebylo 
dostatečnì stisknuto.

Stisknìte úplnì 10-krát pomalu tlačítko 
Primer.

Zahlcený motor. Použijte startovací postup s páčkou sytiče 
(Choke) v provozní poloze.

Staré nebo nesprávnì namíchané 
palivo.

Vyprázdnìte palivovou nádrž / naplòte ji 
čerstvou palivovou smìsí.

Znečistìná zapalovací svíčka. Vymìòte nebo vyčistìte zapalovací svíčku.

Chod motoru ve volnobìhu není 
pravidelný.

Ucpaný vzduchový filtr. Vyčistìte nebo vymìòte vzduchový filtr.

Staré nebo nesprávnì namíchané 
palivo.

Vyprázdnìte palivovou nádrž / naplòte ji 
čerstvou palivovou smìsí.

Nesprávnì nastavený karburátor. Nechejte karburátor seøídit v odborné dílnì.

Znečistìný benzinový filtr. Nechejte benzinový filtr vymìnit v odborné 
dílnì.

Motor neakceleruje. Staré nebo nesprávnì namíchané 
palivo.

Vyprázdnìte palivovou nádrž / naplòte ji 
čerstvou palivovou smìsí.

Nesprávnì nastavený karburátor. Nechejte karburátor seøídit v odborné dílnì.

Motor nedodává žádný výkon 
nebo náøadí nevysává/nefouká.

Plný sbìrný pytel. Vyprázdnìte sbìrný pytel.

Znečistìný vzduchový filtr. Vyčistìte nebo vymìòte vzduchový filtr.

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

Ucpaná sací/foukací trubice. Demontujte a vyčistìte sací/foukací trubici.

Silné vibrace. Poškozená sací/foukací turbína 
nebo jiné díly.

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




