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Údaje na typovom štítku
Zapíšte všetky údaje na typovom štítku 
Vášho náradia do nasledujúceho 
po¾a. Typový štítok nájdete v blízkosti 
motora. 
Tieto údaje sú ve¾mi dôležité pre 
neskoršiu identifikáciu pri objednávke 
náhradných dielov náradia a pre 
zákaznícky servis.

Tieto a dalšie údaje k náradiu nájdete 
na samostatnom prehlásení o zhode 
CE, ktoré je súcastou tohto návodu 
na obsluhu.

Grafické zobrazenia

Pre vašu bezpečnost

Používate správne náradie
Toto náradie je výhradne určené 
na používanie
– ako fukár lístia na použitie v rozsahu 

domovej a rekreačnej záhrady,
– pod¾a popisov a bezpečnostných 

upozornení uvedených v tomto 
návode na obsluhu.

Na použitie, ktoré presahuje tento 
rozsah nie je toto náradie schválené. 
Užívate¾ ručí za všetky škody 
spôsobené tretím osobám a ich 
vlastníctvu.

Prevádzkujte náradie len v technickom 
stave predpísanom a vyexpedovanom 
výrobcom.
Svojvo¾né zmeny na náradí vylučujú 
zodpovednosˆ výrobcu za z toho 
vyplývajúce škody.

Pred prevádzkou si prečítajte 
všetky upozornenia
– Prečítajte si starostlivo tieto 

upozornenia. Zoznamte sa 
s obsluhou a manipuláciou 
s náradím.

– Nepoužívajte toto náradie keï ste 
unavení alebo nemocní alebo ste 
pod vplyvom alkoholu, drog alebo 
liekov.

– Deti a mladiství, ktorí sú mladší ako 
16 rokov, nesmú náradie 
obsluhovaˆ – najnižší vek užívate¾ov 
môžu stanoviˆ miestne ustanovenia.

– Skontrolujte náradie, skôr ako 
ho budete používaˆ. 
Vymeòte poškodené diely. 
Podívajte sa, či nevyteká palivo. 
Uistite sa, že sú namontované 
a upevnené všetky spojovacie 
prvky. Nedodržiavanie týchto 
upozornení môže spôsobiˆ 
poranenie užívate¾a a divákov 
a poškodiˆ náradie.

– Buïte si vždy vedomí 
nebezpečenstva poranenia hlavy, 
rúk a nôh.

– Deti, diváci a zvieratá musia byˆ 
mimo oblasˆ, v ktorej chcete 
pracovaˆ. Deti, diváci a zvieratá 
musia byˆ v okruhu vzdialenom 
najmenej 15 m, divákom hrozí vždy 
riziko zasiahnutia vymrštenými 
objektmi. Diváci majú nosiˆ ochranu 
očí. Ak sa k Vám približujú, zastavte 
okamžite motor.

Bezpečnostné upozornenia 
pre náradie na benzínový 
pohon
Benzín je vysoko hor¾avý a pary môžu 
pri vznietení explodovaˆ. Vykonajte 
nasledujúce preventívne opatrenia:
– Uchovávajte benzín len v nádobách 

zvlášˆ určených a schválených 
k tomuto účelu.

– Nedajte rozliatemu benzínu žiadnu 
možnosˆ vznietenia. Naštartujte 
motor až vtedy, keï benzínové pary 
vyprchajú.

– Skôr ako budete plniˆ nádrž, 
zastavte vždy motor a nechajte ho 
vychladnúˆ. Neodstráòajte nikdy 
uzáver palivovej nádrže a neplòte 
palivovú nádrž, pokia¾ je motor 
horúci. Nepoužívajte nikdy náradie 
bez pevne zaskrutkovaného 
uzáveru palivovej nádrže. 
Odskrutkujte pomaly uzáver 
palivovej nádrže, aby ste tlak 
v nádrži pomaly znížili.

– Plòte benzín v čistej, dobre vetranej 
oblasti vonku, kde nie sú žiadne 
iskry alebo plamene. Odskrutkujte 
pomaly uzáver palivovej nádrže až 
vtedy, keï ste zastavili motor. 
Počas plnenia benzínu nefajčite. 
Rozliaty benzín okamžite na náradí 
zotrite.

– Skôr ako motor naštartujete, 
odneste náradie najmenej 10 m od 
plniacej stanice. Počas doplòovania 
benzínu alebo používania náradia 
nefajčite a dbajte na to, aby iskry 
a otvorené plamene boli 
v dostatočnej vzdialenosti od tejto 
oblasti.

Počas prevádzky
– Používajte toto náradie len k jeho 

určenému účelu.
– Neštartujte nikdy náradie 

a nenechajte ho nikdy bežaˆ, 
ak ste v zatvorenej miestnosti alebo 
budove. Vdychovanie spalín môže 
byˆ smrte¾né. Používajte náradie len 
vonku.

– Noste hrubé, dlhé nohavice, 
vysoké topánky a rukavice.

– Noste ochranné okuliare a ochranu 
sluchu, keï náradie používate. 
Pri prašnej práci noste obličejovú 
alebo protiprachovú masku. 
Doporučuje sa koše¾a s dlhými 
rukávmi.

– Majte vlasy, odev a rukavice 
v dostatočnej vzdialenosti od 
pohyblivých dielov. Vo¾ný odev, 
ozdoby alebo dlhé vlasy môžu byˆ 
pohyblivými dielmi zachytené. 
Noste prípadne sieˆku na vlasy.

– Na zabránenie elektrostatickému 
náboju, nenoste boty s gumovými 
podrážkami alebo z podobného 
materiálu.

– Nenaˆahujte sa príliš ïaleko. 
Zostaòte vždy pevne staˆ 
a udržiavajte rovnováhu.

3
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– Používajte toto náradie vždy len 
kompletne zmontované. 
Používajte náradie len 
s namontovanou fúkacou trubicou.

– Pri všetkých ošetrovacích 
a údržbárskych prácach, ako aj pri 
montáži a demontáži fúkacej trubice 
zastavte motor a stiahnite koncovku 
zapa¾ovacej sviečky.

– Používajte náradie len pri dennom 
svetle alebo dobrom umelom 
osvetlení.

– Nedotýkajte sa motora a tlmiča 
hluku. Tieto diely sú počas 
používania ve¾mi horúce. 
Zostanú aj po zastavení ešte krátku 
dobu horúce.

– Nenechajte motor bežaˆ rýchlejšie, 
ako je pre prácu potrebné. 
Nenechajte motor bežaˆ vo 
vysokých otáčkach, 
kým nepracujete.

– Zabráòte naštartovaniu omylom. 
Buïte pripravení na obsluhu 
náradia, keï potiahnete za 
štartovacie lanko. Užívate¾ a náradie 
musia maˆ pri štartovaní stabilnú 
polohu. Dodržiavajte pokyny pre 
štartovanie a zastavenie motora.

– Ak zasiahnete alebo sa zamotáte do 
cudzieho telesa, zastavte okamžite 
motor a skontrolujte, či nedošlo 
k poškodeniu. Nepoužívajte nikdy 
náradie s vo¾nými alebo 
poškodenými dielmi.

– Ak je motor v prevádzke, 
neodkladajte nikdy náradie na 
zaprášené alebo znečistené 
plochy. Nečistoty, tráva, lístie 
a pod. sa môžu nasaˆ a viesˆ 
k poraneniam alebo poškodeniu 
náradia.

– Pri neobyčajných vibráciách 
okamžite zastavte motor. 
Skontrolujte náradie, či nie 
je poškodené. Pri poškodení 
vyh¾adajte odbornú dielòu.

– Majte ruky, obličej a nohy 
v dostatočnej vzdialenosti od 
rotujúcich dielov. Nedotýkajte sa 
rotora pokia¾ sa točí a nepokúšajte 
sa ho ani zastaviˆ.

– Nikdy nepoužívajte toto náradie 
na rozfukovanie chemických 
produktov, hnojív alebo iných 
substancií, ktoré obsahujú jedovaté 
látky.

– Náradie nikdy nesmerujte na osoby, 
domáce zvieratá alebo okná. 
Fúkajte vždy v smere, v ktorom 
sa nezdržujú osoby alebo zvieratá, 
alebo kde nie sú chúlostivé, pevné 
povrchy (napr. okná, múry, 
automobily).

Ïalšie bezpečnostné 
upozornenia
– Pred odprataním alebo prepravou 

náradia nechajte motor vychladnúˆ. 
– Chráòte Vaše náradie počas 

transportu.
– Prepravujte náradie len s prázdnou 

palivovou nádržou.
– Uložte náradie v suchom, 

uzamknutom priestore, aby ste 
zabránili neoprávnenému použitiu 
alebo poškodeniu. 
Zabráòte prístupu detí k náradiu.

– Nikdy nepolievajte alebo 
nestriekajte náradie vodou alebo 
inými kvapalinami. Udržiavajte 
náradie suché, čisté a bez prachu. 
Vyčistite ho po každom použití, 
dodržiavajte pokyny na čistenie 
a skladovanie.

– Zlikvidujte starý benzín/olej alebo 
príslušné zvyšky obalu pod¾a 
miestnych predpisov.

– Používajte na opravu len originálne 
náhradné diely. Tieto diely môžete 
obdržaˆ u Vášho zmluvného 
predajcu.

– Nepoužívajte nikdy diely, 
príslušenstvo alebo nástavce, 
ktoré nie sú schválené pre toto 
náradie. Následkom môžu byˆ 
vážne poranenia užívate¾a 
a poškodenie náradia. Okrem toho 
môže byˆ neplatná Vaša záruka.

– Nechajte všetky opravy vykonávaˆ 
výhradne v odbornej dielni.

– Uschovajte tento návod. Často ho 
čítajte a používajte, aby ste poučili 
iných užívate¾ov. Ak toto náradie 
niekomu požičate, požičajte aj tento 
návod.

Prevádzkové doby
Dodržiavajte národné/komunálne 
predpisy týkajúce sa doby používania 
(resp. sa informujte u Vášho 
príslušného úradu).

Symboly na náradí
Tento návod na obsluhu popisuje 
bezpečnostné a medzinárodné 
symboly a piktogramy, ktoré môžu byˆ 
na tomto náradí vyobrazené. Prečítajte 
si užívate¾skú príručku, aby ste sa 
zoznámili s všetkými bezpečnostnými, 
montážnymi, prevádzkovými 
a opravárskymi pokynmi.

Bezpečnostný 
a výstražný symbol

Zobrazuje nebezpečenstvo, 
varovanie alebo dôvod k opatrnosti. 
Je možné ho používaˆ spoločne 
s inými symbolmi alebo 
piktogramami.

Prečítajte si návod 
na obsluhu!

Nedodržiavanie predpisov 
a preventívnych opatrení môže 
mat za následok vážne poranenia. 
Prečítajte si návod na obsluhu pred 
naštartovaním alebo prevádzkou 
náradia.

Noste ochranu očí 
a ochranu sluchu.

Vymrštené predmety môžu spôsobiˆ 
ˆažké poranenia očí a nadmerný 
hluk stratu sluchu. Noste ochranu 
očí a ochranu sluchu pri prevádzke 
náradia. 

Dbajte na dostatočnú 
vzdialenost divákov!

Všetci diváci, najmä deti a domáce 
zvieratá musia byˆ vzdialení 
najmenej 15 m od pracovnej oblasti.

Sacie čerpadlo/ 
Primer

Zatlačte pomaly až na doraz 
a desaˆkrát na tlačidlo sacie 
čerpadlo.
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Benzín! 

Pre palivovú zmes vždy používajte 
čistý a nový bezolovnatý benzín.

Olej! 

Pre palivovú zmes používajte len 
schválený olej pod¾a návodu na 
obsluhu.

Vymrštené objekty 
a rotujúce diely môžu 
spôsobiˆ ˆažké 
poranenia!

Nezdržiavajte sa pred vyfukovacím 
otvorom. Náradie nikdy nesmerujte 
na osoby, zvieratá alebo objekty. 
Používajte náradie len kompletne 
zmontované s fúkacou trubicou.

Varovanie pred 
horúcimi povrchmi!

Nedotýkajte sa žiadneho horúceho 
tlmiča hluku, prevodovky alebo 
valca. Môžete sa popáliˆ. Tieto diely 
sú pri prevádzke mimoriadne horúce 
a zostanú tiež krátku dobu po 
vypnutí náradia ešte horúce.

Spínač zapa¾ovania
ZAP./ŠTART/
PREVÁDZKA
Spínač zapa¾ovania
VYP alebo STOP

Nastavenie sýtiča 
(CHOKE)

1 Plný sýtič (CHOKE) – 
štartovacia poloha

2 Polovičný sýtič (CHOKE) – 
medzipoloha

3 Prevádzková poloha

Udržiavajte tieto symboly na náradí 
vždy v čitate¾nom stave.

Symboly v tomto návode
V tomto návode boli použité 
nasledujúce symboly:

Nebezpečenstvo
Budete upozornení na 
nebezpečenstvá, ktoré súvisia 
s popísanou činnosˆou a pri ktorých 
je nebezpečenstvo ohrozenia osôb.

Pozor
Budete upozornení na 
nebezpečenstvá, ktoré súvisia 
s popísanou činnosˆou a ktoré 
môžu spôsobiˆ vecné škody.

Upozornenie
Označuje dôležité informácie a tipy 
na používanie.

Ovládacie a indikačné 
prvky

Pozor. Poškodenia náradia.
Tu sú predbežne popísané funkcie 
ovládacích a indikacných prvkov. 
Nevykonávajte ešte žiadne funkcie!
Obrázok 1
1 Motor
2 Dúchadlo
3 Stojan
4 Štartovacie lanko
5 Kryt vzduchového filtra
6 Páčka sýtiča (Choke)
7 Rukoväˆ (pod¾a modelu)
8 Nosný systém
9 Ramenný popruh
10 Prsný pás (pod¾a modelu)
11 Dåžkové prestavenie ramenného 

popruhu
12 Brušný upínací pás
13 Uzáver brušného upínacieho pása
14 Pripojovacie hrdlo motorovej 

jednotky
15 Pružná trubica
16 Ovládacia jednotka
17 Predåženie trubice
18 Predåženie trubice
19 Fúkacia dýza (pod¾a modelu)

20 Sacie čerpadlo/Primer
21 Uzatváracia zátka oleja
22 Uzáver palivovej nádrže
23 Palivová nádrž
24 Ovládacia rukoväˆ
25 Páčka plynu
26 Tempomat
27 Spínač zapa¾ovania 

Montážny návod

Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo poranenia vplyvom 
neúmyselného naštartovania 
motora. Chráòte sa pred 
poraneniami. Pred všetkými prácami 
na náradí:
– Zastavte motor.
– Počkajte, až sa všetkyy pohyblivé 

diely úplne zastavia; motor musí 
vychladnúˆ.

– Stiahnite koncovku zapa¾ovacej 
sviečky.

Pokyn k likvidácii
Príslušné zvyšky obalu, použité 
náradie atï. zlikvidujte pod¾a 
miestnych predpisov.

Montáž a demontáž fúkacej 
trubice
Montáž
Obrázok 2a
 Nasuòte hadicovú sponu na koniec 

pružnej trubice.
 Nastrčte pružnú trubicu na 

pripojovacie hrdlo na motorovej 
jednotke tak, aby výstupok na 
pružnej trubici zasahoval do 
vybrania.

 Pevne utiahnite skrutku hadicovej 
spony.

Obrázok 2b
 Nasuòte hadicovú sponu na druhý 

koniec pružnej trubice.
 Nastrčte pružnú trubicu 

na ovládaciu jednotku tak, 
aby výstupok na pružnej trubici 
zasahoval do vybrania.

 Pevne utiahnite skrutku hadicovej 
spony.
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Obrázok 2c
 Nastrčte predåženie trubice na 

ovládaciu jednotku a otočením 
o štvrˆ otáčky proti smeru pohybu 
hodinových ručičiek ho zaistite 
(bajonetový uzáver).

 Zopakujte postup s druhým 
predåžením trubice.

Pod¾a modelu:
Obrázok 2d
 Nastrčte fúkaciu dýzu na predåženie 

trubice a otočením o štvrˆ otáčky 
proti smeru pohybu hodinových 
ručičiek ju zaistite (bajonetový 
uzáver).

Demontáž
 Vykonáva sa v opačnom poradí 

ako montáž.

Nastavenie ovládacej rukoväti
Ovládaciu rukoväˆ je možné nastaviˆ 
do polohy optimálnej pre užívate¾a.

Pozor
Pri nastavovacích prácach dbajte 
na vo¾ný priechod káblov a tiahla 
akcelerátora. Nebezpečenstvo 
poškodenia náradia!
Obrázok 3
 Vyskrutkujte 2 skrutky na spodnej 

strane ovládacej rukoväti.
 Posuòte ovládaciu rukoväˆ dopredu 

alebo dozadu, aby ste nastavili 
optimálnu vzdialenosˆ k motorovej 
jednotke.

 Skrutky na spodnej strane ovládacej 
rukoväti opäˆ pevne utiahnite.

Olej a benzín

Olej

Pozor
– Náradie je z prepravných dôvodov 

vyexpedované bez motorového 
oleja.

– Pred prvým uvedením do 
prevádzky naplòte motorový olej.

– Pred každou prevádzkou 
skontrolujte hladinu oleja.

Používajte len oleje pre štvortaktové 
motory SAE 30, klasifikácie SF, SG, 
SH.

Naplnenie motorového oleja

Pozor
Nikdy neplòte olej do benzínovej 
nádrže alebo ho nemiešajte do 
benzínu.

Upozornenie
Pod¾a vyhotovenia je k náradiu 
priložený olej (90 ml) pre prvé 
naplnenie (obr. 10). F¾ašu uschovajte, 
aby bolo pri neskoršej výmene oleja 
zaručené správne plniace množstvo.
Obr. 11
 Vyskrutkujte uzatváraciu zátku oleja.
 Nakloòte motorovú jednotku tak, 

aby plniaci otvor oleja smeroval 
zvislo nahor.

 Naplòte 90 ml oleja.
 Očistite plniaci otvor oleja, 

pokia¾ došlo k jeho rozlitiu.
 Uzatváraciu zátku oleja opäˆ 

zaskrutkujte.

Benzín

Nebezpečenstvo
Benzín je za určitých podmienok 
extrémne zápalný a nebezpečný 
výbuchom.
– Dopåòajte palivo iba v dobre 

vetranom prostredí a pri 
zastavenom motore. V okolí 
palivovej nádrže alebo v mieste 
uskladnenia paliva nefajčite 
a odstráòte všetky zápalné zdroje.

– Palivovú nádrž neprepåòajte 
(v plniacom hrdle nesmie byˆ 
žiadne palivo). Po naplnení 
palivovej nádrže dbajte na to, 
aby bol uzavretý a zaistený 
uzáver palivovej nádrže.

– Dbajte na to, aby ste pri plnení 
palivovej nádrže nerozliali žiadne 
palivo. Rozliaté palivo alebo 
benzínové pary sa môžu zapáliˆ. 
Pri rozliatí paliva dbajte na to, 
aby bolo miesto suché, pred tým 
ako naštartujete motor.

– Zabráòte opakovanému alebo 
dlhšímu kontaktu s pokožkou 
alebo vdychovaniu pár.

Používajte vždy čistý, čerstvý 
bezolovnatý benzín (höchstens 
60 Tage alt). 

Naplnenie paliva
Obrázok 1
 Odstráòte uzáver palivovej 

nádrže (22).
 Naplòte palivovú nádrž (23). 

Nikdy neprepåòajte! Rozliaty benzín 
okamžite odstráòte. 

 Palivovú nádrž opäˆ pevne 
uzatvorte.

 Vzdia¾te náradie cca 10 m od 
miesta plnenia palivovej nádrže/
kanistra na palivo, pred tým ako 
naštartujete motor.

Prevádzka

Pozor
– Pred naštartovaním motora 

nastavte nosný systém na telesné 
miery užívate¾a.

– Pri štartovaní motora dbajte na to, 
aby nebolo náradie nasmerované 
na osoby, zvieratá, objekty alebo 
roztrúsený odpad.

– Počas používania noste ochranu 
očí a ochranu sluchu.

– Počas používania náradie správne 
držte (obr. 8).

– Kontrolujte náradie z h¾adiska 
dobrého prevádzkového stavu 
a upevnenia fúkacej trubice.

– Po použití:
– Náradie očistite.
– Zlikvidujte olej pod¾a miestnych 

predpisov.

Nastavenie nosného 
systému
Optimálna nosná poloha je nastavená, 
keï brušný upínací pás nosného 
systému dosadá na boky. 
Obrázok 4
 Položte nosný systém na ramená 

tak, aby motorová jednotka ležala 
na chrbte.

 Zatvorte uzávery brušného 
upínacieho pása (1.). V prípade 
potreby vykonajte ïalšie nastavenie.

 Nastavte správnu dåžku ramenného 
popruhu (2.). Brušný upínací pás 
by mal dosadaˆ na boky.

 Nastavte uzávery brušného 
upínacieho pása na správnu 
dåžku (3.).

 Zatvorte a nastavte prsný pás 
(pod¾a modelu).

!
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Naštartovanie motora

Nebezpečenstvo
Naštartujte motor, keï náradie leží 
na dlážke. Dajte nosný systém na 
chrbát až po naštartovaní motora.

Upozornenie
Pri štartovaní motora nestláčajte 
páčku akcelerátora. Skontrolujte, 
či sa tempomat nachádza v hornej 
polohe.
 Naplòte nádrž benzínom. 

Pozri Olej a benzínK
 Skontrolujte hladinu oleja, popr. 

olej doplòte.
 Nastavte spínač zapa¾ovania 

(1/obr. 5) do polohy ZAP=[f].
 Stlačte pomaly a úplne 10 krát 

tlačidlo sacie čerpadlo/primer 
(1/obr. 6). Palivo musí byˆ 
v čerpadle vidite¾né. Ak to nie 
je tento prípad, stláčajte tak dlho, 
až je palivo vidieˆ.

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

Upozornenie
Motor sa štartuje za chodu naprázdno. 
Nestláčajte páčku akcelerátora!
 Keï leží náradie na zemi, povytiahnite 

štartovacie lanko cca 10 cm. Potom 
zatiahnite kontrolovaným a rýchlym 
pohybom 4krát za štartovacie lanko 
(obr. 7).

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

 Zatiahnite plynulo 1–4krát za 
štartovacie lanko, aby ste motor 
naštartovali.

 Stlačte páčku akcelerátora alebo 
pohybujte tempomatom smerom 
nadol a nechajte motor 30–60 s 
zohriaˆ.

 Nastavte páčku sýtiča (Choke) (2) 
do polohy P/  (obr. 6). Náradie 
je potom pripravené na prevádzku.

Keï motor nenaskočí:
 Nastavte páčku sýtiča (Choke) 

(2/obr. 6) do polohy N/ .
 Keï leží náradie na zemi, povytiahnite 

štartovacie lanko cca 10 cm. Potom 
zatiahnite kontrolovaným a rýchlym 
pohybom 4krát za štartovacie lanko, 
aby ste motor naštartovali (obr. 7).

 Stlačte páčku akcelerátora alebo 
pohybujte tempomatom smerom 
nadol a nechajte motor 30–60 s 
zohriaˆ.

Keï sa motor napriek tomu 
nenaštartuje:
 Nastavte páčku sýtiča (Choke) (2) 

do polohy P/  (obr. 6). 
 Zatiahnite plynulo 3–8krát za 

štartovacie lanko, aby ste motor 
naštartovali.

 V prípade potreby zopakujte.

Upozornenie
Pri nižších teplotách môže motor 
na zohratie a dosiahnutie maximálnej 
rýchlosti potrebovaˆ dlhšiu dobu. 
Náradie je správne zohriaté, keï 
motor okamžite akceleruje. Ak motor 
neakceleruje okamžite, nastavte 
páčku sýtiča (Choke) späˆ do polohy 
O/  (obr. 6) a nechajte ho ïalej 
zohrievaˆ.

Upozornenie

Ak je motor teplý, nastavte páčku 
sýtiča (Choke) (2/obr. 6) do polohy 
O/ . Páčka akcelerátora sa nesmie 
stláčaˆ!

Ovládanie páčky 
akcelerátora/tempomatu
Obr. 5
 Na zrýchlenie motora stlačte páčku 

akcelerátora (2).
Pre dlhšie doby obsluhy a na 
zabránenie únavy ruky/prstov, 
sa môže používaˆ tempomat.
 Na aretáciu páčky akcelerátora 

v momentálnom nastavení, 
pohybujte tempomatom (3) 
smerom nadol.

 Pre zmenu nastavenia akcelerácie, 
pohybujte tempomatom smerom 
nahor alebo nadol do požadovanej 
polohy.

 Na opätovné uvo¾nenie páčky 
akcelerátora, pohybujte tempo-
matom úplne nahor.

Upozornenie
Ak sa pohybuje tempomatom, 
pohybuje sa aj páčka akcelerátora!

Zastavenie motora
Obr. 5
 Uvo¾nite páčku akcelerátora (2) 

alebo pohybujte tempomatom (3) 
úplne nahor. Nechajte motor 
vo vo¾nobežných otáčkach 
vychladnúˆ. 

 Prepnite spínač zapa¾ovania 
(1) do polohy Stop [M].

Držanie náradia
Ak náradie používate:
 Naštartovanie motora.
 Dajte nosný systém na chrbát 

a uzatvorte uzáver brušného 
upínacieho pása a prsného pása 
(pod¾a modelu).

 Postavte sa do pracovnej 
polohy (obr. 8). 

Pokyny na používanie
Použitie pre ˆažko čistite¾né miesta:
– záhony, kere, stromy 
– rohy domov
– mreže, ploty atï.
 Držte náradie v pracovnej polohe. 
 Držte fúkaciu trubicu nieko¾ko 

centimetrov nad zemou 
a vykonávajte plynulé pohyby 
z jednej strany na druhú.

 Postupujte pomaly dopredu.
 Ponechávajte nahromadené 

nečistoty pred sebou.
 Na ¾ahký materiál sú najvhodnejšie 

redukované otáčky motora.
 Na ˆažší materiál a hrubé nečistoty 

použite vyššie otáčky motora.

Údržba a čistenie

Pozor
Pred všetkými prácami na náradí:
– Zastavte motor.
– Počkajte, až sa všetkyy 
pohyblivé diely úplne zastavia; 
motor musí vychladnúˆ.
– Stiahnite koncovku zapa¾ovacej 
sviečky na motore, aby nebolo 
možné naštartovanie motora 
omylom.
Nechajte všetky opravy vykonávaˆ 
výhradne v odbornej dielni.
Na konci sezóny nechajte náradie 
skontrolovaˆ a vykonaˆ údržbu 
v odbornej dielni.
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Dodržiavajte intervaly údržby pod¾a 
plánu údržby. Nedodržanie môže 
viesˆ k ˆažkým poškodeniam 
motora.

Plán údržby

* Nechajte túto prácu vykonaˆ 
v odbornej dielni.

Kontrola hladiny oleja
 Odstavte náradie na nožičkách na 

rovnú, vyvýšenú odkladaciu plochu.
 Vyčistite oblasˆ okolo uzatváracej 

zátky oleja.
 Vyskrutkujte uzatváraciu zátku oleja.
 Kontrola hladiny oleja Hladina oleja 

má dosiahovaˆ až po najvyššiu 
otáčku závitu (obr. 12).

 Ak je hladina oleja pøíliš nízka, 
dopåòajte olej v malom množstve, 
až hladina oleja dosiahuje po 
najvyššiu otáčku závitu.

 Uzatváraciu zátku oleja opäˆ 
zaskrutkujte.

Upozornenie
Nenapåòajte príliš ve¾a oleja! Dbajte na 
to, aby O-krúžok správne dosadal na 
uzatváraciu zátku oleja.

Výmena oleja

Upozornenie
– Motor má byˆ ešte teplý 

(nie horúci).
– Zlikvidujte starý olej pod¾a 

miestnych predpisov.
 Vyskrutkujte uzatváraciu zátku oleja.

 Vypusˆte všetok olej plniacim 
otvorom oleja do nádoby. Za tým 
účelom natočte náradie do 
vertikálnej polohy (obr. 9).

 Otrite zvyšky oleja/nečistôt.
 Motor naplòte 90 ml oleja pre 

štvortaktové motory SAE 30, 
klasifikácie SF, SG, SH (obr. 11).

 Uzatváraciu zátku oleja opäˆ 
zaskrutkujte.

Údržba vzduchového filtra
 Otvorte kryt vzduchového filtra. 

Za tým účelom stlačte príložku 
a otvorte kryt smerom nahor 
(obr. 13).

 Vyberte vzduchový filter.
 Vyčistite vzduchový filter čističom 

pre domácnosˆ a vodou. Dobre ho 
opláchnite a nechajte uschnúˆ 
(obr. 14).

 Filter ¾ahko naolejujte čistým olejom 
SAE30 (obr. 15).

 Fliter stlačte, aby ste odstránili 
prebytočný olej (obr. 16).

 Namontujte filter (1/obr. 17).

Upozornenie
Prevádzka bez filtra vedie k zániku 
garancie/záruky.
 Kryt vzduchového filtra opäˆ 

uzavrite, dbajte pri tom na 
zaskočenie (2/obr. 17).

Kontrola/výmena 
zapa¾ovacej sviečky
 Vyskrutkujte skrutky krytu motora a 

zložte kryt (obr. 19).
 Stiahnite koncovku zapa¾ovacej 

sviečky.
 Odstráòte nečistoty okolo 

zapa¾ovacej sviečky. 
 Pomocou k¾úča na sviečky 

vyskrutkujte zapa¾ovaciu sviečku 
smerom do¾ava.

 Skontrolujte/nastavte vzdialenosˆ 
elektród na 0,63 mm (obr. 18).

Upozornenie
Poškodenú, začadenú alebo 
znečistenú zapa¾ovaciu sviečku 
vymeòte.
 Zaskrutkujte zapa¾ovaciu sviečku 

a pevne ju utiahnite uˆahovacím 
momentom 12,3–13,5 Nm. 
Neuˆahujte ju príliš pevne.

 Kryt motora znova upevnite.

Údržba mriežky proti iskrám
 Vyskrutkujte skrutky krytu motora 

a zložte kryt (obr. 19).
 Vyskrutkujte skrutky (1 a 2/obr. 20).
 Odstráòte kryt mriežky proti iskrám 

(3/obr. 20).
 Pomocou drôtenej kefy vyčistite 

mriežku proti iskrám (4/obr. 20) 
alebo ju vymeòte.

 Upevnite opäˆ mriežku proti iskrám, 
kryt mriežky proti iskrám a kryt 
motora.

Čistenie náradia
Na čistenie vonkajšej strany náradia 
používajte malú kefku. Nepoužívajte 
žiadne ostré čistiace prostriedky. 
Čističe pre domácnosˆ, ktoré 
obsahujú aromatické oleje ako je 
silica zo sosnového ihličia alebo 
citróny ako aj rozpúšˆadlá ako je 
petrolej, môžu poškodiˆ umelohmotný 
kryt a rukoväti. Vlhké miesta otrite 
mäkkou handrou.

Uloženie
 Nikdy neuskladòujte náradie 

s palivom v nádrži alebo tam, 
kde sa môžu pary dostaˆ do 
kontaktu s iskrami alebo otvoreným 
plameòom.

 Pred uložením nechajte motor 
vychladnúˆ.

 Uložte náradie v suchom, 
uzamknutom priestore, aby ste 
zabránili neoprávnenému použitiu 
alebo poškodeniu. Zabráòte 
prístupu detí k náradiu.

Dlhodobé uloženie

Upozornenie
U motorov, ktoré sú uložené dlhšie 
ako 30 dní, by sa v nádrži nemalo 
nechaˆ žiadne palivo, aby sa zabránilo 
tvorbe usadenín v palivovej sústave, 
najmä na dôležitých súčastiach 
karburátora. 
Ak sa má náradie dlhodobo uložiˆ, 
postupujte následne:
 Vypusˆte všetko palivo z palivovej 

nádrže do kanistra na palivo. 
Nepoužívajte palivo, ktoré bolo 
uložené viac ako 60 dní.

 Naštartujte motor a nechajte ho 
bežaˆ, kým sa nezastaví. Tým sa 
zaistí, že všetko palivo bolo 
z karburátora vyprázdnené.

Údržbárska práca
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Naplnenie nádrže 
palivom a kontrola 
hladiny oleja

x

Výmena oleja x
Vyčistite vzduchový 
filter/naolejovanie x

Skontrolujte a nastavte 
vô¾u ventilu * x

Kontrola zapa¾ovacej 
sviečky/koncovky 
zapa¾ovacej sviečky

x

Vyčistenie sitka proti 
iskrám x
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 Nechajte motor vychladnúˆ. 
Odstráòte zapa¾ovaciu sviečku 
a nalejte do valca 15 ml 
vysokokvalitného motorového oleja 
pro 4-dobé motory. Tiahnite pomaly 
za štartovacie lanko, aby sa olej 
rozdelil. Nasaïte opäˆ zapa¾ovaciu 
sviečku.

Upozornenie
Po dobe uloženia a pred opätovným 
použitím vymontujte zapa¾ovaciu 
sviečku a vypustite všetok olej z valca.
 Výmena oleja. Zlikvidujte starý olej 

pod¾a miestnych predpisov.

 Náradie dobre vyčistite 
a skontrolujte poškodené alebo zle 
utiahnuté komponenty. Poškodené 
komponenty uveïte opäˆ do 
pôvodného stavu alebo ich vymeòte 
a ak je to potrebné, utiahnite znova 
skrutky, matice a svorníky. 
Náradie je teraz pripravené 
na uloženie.

 Uložte náradie na suchom 
a uzamykate¾nom mieste alebo 
v dostatočnej výške, aby ste 
zabránili neoprávnenému použitiu 
alebo poškodeniu. Uschovajte 
ho mimo dosah detí.

Záruka

V každej krajine platia záručné 
podmienky vydané našou 
spoločnosˆou alebo dovozcom. 
Poruchy na Vašom náradí odstránime 
v rámci záruky bezplatne, pokia¾ by 
bola príčinou chyba materiálu alebo 
výrobná chyba. V prípade záruky sa 
prosím obráˆte na Vášho predajcu 
alebo najbližšiu pobočku.

Odstránenie chýb

Pri ïalších otázkach sa prosím obráˆte na Vášho miestneho predajcu.

Chyba Príčina Opatrenie
Motor nenaskočí. Spínač zapa¾ovania je v polohe 

VYP.
Nastavte spínač na ZAP.

Prázdna palivová nádrž. Naplòte palivovú nádrž.

Staré palivo. Vyprázdnite palivovú nádrž a naplòte 
ju čerstvým benzínom.

Tlačidlo Primer nebolo 
dostatočne stlačené.

Stlačte pomaly a úplne 10 krát tlačidlo 
Primer.

Zahltený motor. Vykonajte štartovací proces s páčkou sýtiča 

(Choke) v polohe P/ .

Znečistená zapa¾ovacia sviečka. Vymeòte alebo vyčistite zapa¾ovaciu sviečku.

Znečistená mriežka proti iskrám. Vyčistite alebo vymeòte mriežku proti iskrám.

Chod motora ve vo¼nobehu 
nie je pravidelný .

Upchatý vzduchový filter. Vyčistite alebo vymeòte vzduchový filter.

Staré palivo. Vyprázdnite palivovú nádrž a naplòte 
ju čerstvým benzínom.

Nesprávne nastavený karburátor. Nechajte karburátor nastaviˆ v odbornej 
dielni.

Motor neakceleruje. Staré palivo. Vyprázdnite palivovú nádrž a naplòte 
ju čerstvým benzínom.

Nesprávne nastavený karburátor. Nechajte karburátor nastaviˆ v odbornej 
dielni.

Upchatý vzduchový filter. Vyčistite alebo vymeòte vzduchový filter.

Znečistená mriežka proti iskrám. Vyčistite alebo vymeòte mriežku proti iskrám.

Motor nedodáva žiadný výkon 
alebo náradie nefúka.

Poškodená vyfukovacia turbína. Nechajte vymeniˆ chybné diely v odbornej 
dielni.

Silné vibrácie. Poškodená vyfukovacia turbína 
alebo iné diely.

Náradie okamžite vypnite.
Nechajte vymeniˆ chybné diely v odbornej 
dielni.




