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Podatki na tipski ploščici
Vse podatke iz tipske ploščice vaše 
naprave, vnesite v naslednje polje. 
Tipska ploščica se nahaja v bližini 
motorja. 
Ti podatki so zelo pomembni za 
poznejšo identifikacijo pri naročilu 
nadomestnih delov za napravo, ter za 
servisno službo.

Te in druge podatke o stroju boste 
našli v posebni izjavi o skladnosti s CE, 
ki je sestavni del tega navodila za 
strežbo.

Slikovni prikazi

Odprite strani s slikami na začetku 
navodila za strežbo.
Grafični prikazi lahko v podrobnostih 
odstopajo od kupljenega stroja.

Za vašo varnost 

Pravilna uporaba naprave
Ta aparat je izključno namenjen za 
uporabo
– kot sesalec listja/pihalo za listje na 

vrtu, okrog hiše in rekreacijskih 
površinah,

– u skladu z opisi in varnostnimi 
navodili podanimi v tem navodilu za 
strežbo.

Vsaka druga uporaba ni namenska.

Nenamenska uporaba stroja ima kot 
posledico neveljavnost garancije in 
zavračanje vsake odgovornosti s strani 
proizvajalca za nastalo škodo. Uporab-
nik je odgovoren za škode prizadete 
tretjim osebam in njihovi lastnini.
Uporabljajte napravo le v tistem 
tehničnem stanju, ki ga je proizvajalec 
predpisal in jo dobavil.
Samovoljne spremembe na napravi 
izključujejo jamstvo proizvajalca glede 
škod, ki bi zaradi tega nastale.

Pred začetkom dela, 
preberite vsa navodila
 Skrbno preberite ta navodila. Dobro 

se seznanite s strežbo in uporabo 
naprave.

 Nikoli ne dovolite otrokom in drugim 
osebam, ki teh navodil niso prebrali, 
da to napravo uporabljajo.

 Ne uporabljajte te naprave, če ste 
utrujeni ali bolani ali pod vplivom 
alkohola, mamil ali zdravil.

 Otroci in mladi izpod 16 let, ne 
smejo uporabljati naprave.

 Ta aparat ni namenjen uporabi oseb 
(vključno z otroci) z zmanjšanimi 
fizičnimi, čutilnimi ali umskimi 
zmožnostmi ali osebam s pomanj-
kanjem izkušenj in/ali znanja, razen 
v primeru nadzora s strani osebe, ki 
je odgovorna za njihovo varnost ali od 
katere so dobili navodila, kako je 
treba uporabljati aparat.

 Otroci morajo biti pod nadzorstvom, 
da bi se zagotovilo, da se ne bodo 
igrali z aparataom.

 Preverite napravo preden jo začnete 
uporabljati. Zamenjajte poškodovane 
dele. Preverite, da ne izteka gorivo. 
Prepričajte se, če so vsi spojni 
elementi nameščeni in pritrjeni. 
Neupoštevanje teh navodil, lahko 
povzroči poškodbe uporabnika in 
opazovalcev, ter poškodbe naprave.

 Vedno se zavedajte nevarnosti 
poškodb glave, rok in nog.

 Odstranite otroke, gledalce in živali 
iz področja v katerem nameravate 
delati. Otroci, opazovalci in živali naj 
bodo oddaljeni v krogu najmanj 
15 m; vedno obstaja nevarnost, da 
opazovalce zadene kakšen odvržen 
predmet. Opazovalci morajo nositi 
zaščito za oči. Če se vam nekdo 
približa, takoj izklopite motor.

Varnostna navodila za 
aparate na bencinski pogon
Bencin je močno vnetljiv, hlapi pa 
lahko eksplodirajo med vžigom. 
Opravite naslednje varnostne ukrepe:
 Hranite bencin le v posodah, ki so 

posebno temu namenjene in 
odobrene.

 Ne dovolite možnosti, da se razliti 
bencin vžge. Zaženite motor šele, 
ko bencinski hlapi izhlapijo.

 Motor vedno izklopite in ga pustite, 
da se ohladi, preden začnete polniti 
gorivo. Nikoli ne odstranite zapirala 
z rezervoarja niti polnite rezervoarja, 
dokler je motor vroč. Nikoli ne 
uporabljajte naprave, če predhodno 
niste močno privili zapiralo na 
rezervoarju. Zapiralo rezervoarja 
počasi odvijte, da se pritisk 
v rezervoarju počasi zniža.

 Odstranite sesalno vrečo pred 
polnjenjem aparata z gorivom.

 Bencin mešajte in polnite na 
prostem v čistem, dobro 
prezračenem okolju, kjer ni isker ali 
plamena. Zapiralo na rezervoarju 
odpirajte počasi, ko ste predhodno 
izklopili motor. Ne kadite medtem 
ko mešate ali polnite bencin. Razliti 
bencin takoj obrišite z naprave.

 Napravo odnesite najmanj 10 m 
stran od kraja za polnjenje, preden 
zaženete motor. Ne kadite in 
odstranite iskrenje ali odprti plamen 
iz področja med polnjenjem 
bencina ali uporabe naprave.

 Če so izpušna cev, tank za gorivo ali 
pokrov nalivne odprtine 
poškodovani, jih zamenjajte.

Med delom
 Če se nahajate v zaprtem prostoru 

ali zgradbi, nikoli ne zaženite 
motorja niti ga pustite obratovati. 
Vdihavanje odpadnih plinov je lahko 
smrtonosno. Uporabljajte napravo 
le na prostem.

 Nosite zaščitna očala in zaščito za 
ušesa, ko uporabljate napravo. 
Če se med delom dviga prah, nosite 
masko na obrazu ali masko za 
zaščito pred prahom. Priporočamo 
srajco z dolgimi rokavi.

 Nosite debele, dolge hlače, škornje 
in rokavice.
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 Držite lase, oblačilo in rokavice, 
stran od premičnih delov. Ohlapno 
oblačilo, nakit ali dolge lase, lahko 
zagrabijo premični deli. Če je 
potrebno, nosite mrežico za lase.

 Uporabljajte to napravo le 
v predvidene namene.

 Ne nagnite se preveč. Bodite vedno 
trdno na tleh in obdržite ravnotežje.

 Ta aparat vedno uporabljajte 
kompletno montiran. Uporabljajte 
aparat le z montirano sesalno 
cevjo/pihalno cevjo in sesalno 
vrečo. Preverite, če je sesalna 
vreča zaprta.

 Pri vseh opravilih na negi in 
vzdrževanju, ter pri vgraditvi in 
demontaži pihalne cevi/sesalne 
cevi in sesalne vreče, izklopite 
motor in iztaknite vtič vžigalne 
svečke.

 Uporabljajte napravo le pri dnevni 
svetlobi ali ob dobri umetni svetlobi.

 Ne prijemajte motorja in zvočnega 
dušilca. Ti deli se močno segrevajo 
med uporabo. Ostanejo vroči še 
kratek čas po izklopu.

 Izogibajte se naključnega zagona. 
Ko potegnete vrv za zagon motorja, 
bodite pripravljeni na upravljanje 
stroja. Uporabnik in naprava se 
morata nahajati v stabilnem položaju 
med zagonom. Upoštevajte napotke 
za zagon in ustavitev motorja.

 Če zadenete ob tujek ali se 
zapletete v njega, takoj ustavite 
motor in preverite, če je prišlo do 
poškodbe. Nikoli ne uporabljajte 
naprave z nepritrjenimi ali 
poškodovanimi deli.

 Med obratovanjem motorja, aparata 
nikoli ne postavite na prašne ali 
umazane površine. Nečistoča, 
trava, listje ipd., se lahko vsesajo in 
povzročijo poškodbe ljudi ali 
aparata.

 Pri nenavadnih vibracijah, takoj 
ustavite motor. Preverite aparat 
glede poškodb. V primeru 
poškodb, poiščite strokovno 
delavnico.

 Motor ustavite in iztaknite vtič 
vžigalne svečke, preden začnete 
odpravljati blokade ali odstranjevati 
zamašitve.

 Roke, obraz in noge držite stran od 
vseh rotirajočih delov. Ne dotikajte 
se rotorja, dokler se vrti in ga ne 
poskušajte ustaviti.

 Tega aparata nikoli ne uporabljajte 
za razmetavanje kemičnih izdelkov, 
gnojiva ali drugih snovi, ki vsebujejo 
strupene sestavine.

 V sesalno odprtino ne vstavljajte 
ničesar z roko.

 Naprave ne uporabljajte ob slabem 
vremenu, kot npr. ob dežju ali ob 
nevarnosti nevihte.

 Nikoli ne spreminjajte nastavitev 
motorja, ki je bil tovarniško 
nastavljen.

 Ob delu se izogibajte odprtemu 
ognju, iskrenju in ne kadite.

Uporaba kot pihala
 Aparata nikoli ne usmerjajte proti 

ljudem, domačim živalem ali 
oknom. Pihajte vedno v smeri, kjer 
ni ne ljudi, ne živali, ali občutljivih, 
trdnih površin (npr. okna, stene, 
avtomobili).

Uporaba kot sesalca
 Ta aparat se uporablja za zbiranje 

suhega materiala, kot je listje, trava, 
suhe veje in koščki papirja. Ne 
poskušajte sesati vlažnih predmetov 
ali vode, ker to lahko poškoduje 
aparat. 

 Ne sesajte kovin, kosov stekla itd., 
ker bi se na ta način lahko rotor 
močno poškodoval.

 Ne sesajte vročih predmetov, kot je 
pepel, kosi premoga, cigarete itd. 
Sesalna vreča bi se lahko zažgala.

Ostala varnostna navodila
 Pred začetkom dela odstranite vse 

predmete iz delovnega območja, ki 
bi lahko poškodovali stroj oz. 
povzročili telesne poškodbe ali 
materialno škodo zaradi zalučanja 
predmetov.

 Pred pospravljanjem ali transportom 
stroja najprej počakajte, da se 
motor ohladi. 

 Zaščitite stroj med transportom.
 Aparat transportirajte le s praznim 

rezervoarjem za gorivo.
 Skladiščite aparat v suhem, zaprtem 

prostoru, da bi preprečili 
nedovoljeno uporabo ali poškodbe. 
Držite napravo stran od dosega 
otrok.

 Naprave nikoli ne polivajte ali 
brizgajte z vodo ali drugimi 
tekočinami. Aparat naj bo suh, čist 
in brez prahu. Čistite jo po vsaki 
uporabi, upoštevajte navodila glede 
čiščenja in odlaganja.

 Stari bencin/olje ali razmetane 
ostanke embalaže, odstranite 
v skladu z lokalnimi predpisi.

 Nikoli ne uporabljajte delov, pribora 
ali nastavkov, ki niso odobreni za to 
napravo. Posledice so lahko resne 
poškodbe uporabnika in škode na 
napravi. Razen tega, lahko vaša 
garancija postane neveljavna.

 Zato uporabite samo originalne 
nadomestne dele in originalni pribor 
ali pa nadomestne dele in pribor, ki 
ga dovoljuje izdelovalec naprave.

 Naprave nikoli ne uporabljajte, če je 
stikalo za vžig okvarjeno.

 Dajte, da vsa popravila opravijo 
izključno v strokovni delavnici.

 Shranite to navodilo. Berite ga 
pogosto in ga uporabite pri 
podučevanju drugih uporabnikov. 
Če to napravo nekomu posodite, jo 
posodite skupaj z tem navodilom.

Delovni čas
Upoštevajte nacionalne / komunalne 
pedpise glede časa uporabe (po 
potrebi se pozanimajte pri vaši 
pristojni službi).

Simboli na stroju
To navodilo za strežbo opisuje 
varnostne in mednarodne simbole in 
piktograme, ki so lahko upodobljeni 
na tej napravi. Preberite priročnik za 
uporabnika, da bi se seznanili z vsemi 
varnostnimi navodili, navodili za 
montažo, obratovanje in popravila.

Pozor! 
Pred zagonom 
preberite navodilo za 
strežbo!

Tretje osebe naj se 
območju nevarnosti ne 
približujejo!

!
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Pred začetkom vseh 
vzdrževalnih del, kot 
npr. nastavitev, 
čiščenje, preizkušanje 
itd., izklopiti aparat i 
iztakniti vtič vžigalne 
svečke!
Nosite zaščito za oči in 
ušesa.

Nevarnost poškodb 
zaradi vrtečih se delov!
Noge in roke naj bodo v 
primerni razdalji od 
vrtečih se delov stroja. 

Bencin/Olje!
Za bencinsko 
mešanico vedno 
uporabljajte čist in svež 
neosvinčen bencin. Za 
bencinsko mešanico 
uporabljajte le olje, ki je 
odobreno v navodilu za 
strežbo.
Opozorilo na vroče 
površine!

Način obratovanja 
sesanje

Način obratovanja 
pihanje

Vžigalna stikalna
VKLOPLJENO / ZAGON / 
OBRATOVANJE
Vžigalna stikalna
IZKLOPLJENO/0
Nastavitev zračne lopute 
(choke)
Položaj za zagon –Hladni 
zagon

Delovni položaj

Vzdržujte te simbole na aparatu vedno 
v čitljivem stanju.

Simboli v tem navodilu
V tem navodilu so uporabljeni 
naslednji simboli:

Nevarnost
Kaže vam na nevarnosti, ki so 
povezane z opisano aktivnostjo, 
med katero obstaja nevarnost za 
ljudi.

Pozor
Kaže vam na nevarnosti, ki so 
povezane z opisano aktivnostjo, ki 
lahko povzročijo materialne škode.

Opomba
Označuje pomembne informacije in 
nasvete za uporabo.

Upravljalnih in 
prikazovalnih elementov

Pozor. Škode na stroju.
Tu so najprej opisane funkcije 
upravljalnih in prikazovalnih 
elementov. Ne izvajajte še funkcij!
Sliko 1
1 Vžigalna stikalna
2 Ročica za plin
3 Tipka za aretiranje ročice plina
4 Vžigalna svečka
5 Sesalna črpalka
6 Ročica zračnega dušilca
7 Pokrov zračnega filtra
8 Sesalna črpalka/ročna črpalka
9 Pokrov rezervoarja
10 Vzvod za izbor pihanje/sesanje
11 Sesalna vreča
12 Zadrga
13 Pritrdilna kljuka
14 Transportno kolo (opcionalno):
15 Odprtina za pihanje
16 Sesalna odprtina
17 Sesalna cev/cev za pihanje
18 Ramenski jermen

Navodilo za montažo

Nevarnost
Nevarnost poškodb zaradi 
nehotenega zagona motorja.
Zaščitite se pred poškodbami. Pred 
začetkov katerihkoli del na stroju:
– Ustavite motor,
– Počakajte, da se vsi gibljivi deli 

popolnoma ustavijo; motor mora 
biti hladen.

– Izvlecite vtič vžigalne svečke.

Navodilo za odstranjevanje 
odpadkov
Morebitne ostanke embalaže, stare 
aparate itd. spravite na otpad v skladu 
z lokalnimi predpisi.

Vgraditev in demontaža 
sesalne cevi/cevi za pihanje
Vgraditev
Sliko 2a
1. Odvijte štiri vijake na napravi.
2. Sesalno cev/cev za pihanje 

potisnite v odprtino ohišja, dokler 
se ne zaskoči.

3. Vijake 4 ponovno pritegnite, toda 
ne premočno.

Sliko 2b
1. Odvijte vijak na sesalni cevi/cevi 

za pihanje.
2. Odvijte in snemite vijak in matico 

na sesalni cevi/cevi za pihanje.
3. Sesalno cev potisnite v sesalno 

cev/cev za pihanje, dokler se ne 
zaskoči.

Sliko 2c
1. Cev za pihanje potisnite v sesalno 

cev/cev za pihanje, dokler se ne 
zaskoči.

2. Namestite vijak in matico na 
sesalno cevi/cev za pihanje in ju 
zategnite.

3. Vijake pritegnite, toda ne 
premočno.

Namestite transportno kolo (opcija)
Sliko 2d
1. Odstranite dva vijaka.
2. Namestite transportno kolo na 

sesalno cev/cev za pihanje. 
V ta namen povlecite obe polovici 
držala narazen in ju potisnite čez 
povezovalno zaplato sesalne cevi/
cevi za pihanje.
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3. Obe polovici držala stisnite skupaj, 
ponovno privijte vijake in jih 
zategnite, vendar ne premočno.

Demontaža
 Boste opravili v nasprotnem vrstnem 

redu, kot vgraditev.

Namestitev in demontaža 
sesalne vreče
Vgraditev
Sliko 3
 Sesalno vrečo obesite na kljuko 

sesalne cevi/cevi za pihanje.
Sliko 4
 Vrečo (1) potisnite na priključek (2) 

ohišja. 
Vrečo pritrdite z vrvico (3) 
na priključek.

Demontaža
Sliko 5
 Vrvico (3) na vreči (1) odvijte in 

snemite vrečo s priključka (2).
 Sesalno vrečo snemite s kljuke.

Montaža in nastavitev 
ramenskega jermena
Sliko 6
 Vponko (1) pritrdite na pritrdilni 

obroč (2) na ohišju.
Sliko 7
 Ramenski jermen potegnite čez 

glavo in se postavite v delovni 
položaj.

Sliko 8
 Ramenski jermen nastavite po 

telesni višini.

Olja in bencina

Olje
Uporabljajte le kakovostno olje po 
API-klasifikaciji TC (TSC-3), ki ga 
ponujajo za dvotaktne motorje 
z zračnim hlajenjem. 
Olje za dvotaktne motorje mešajte po 
navodilih na posodi, 1:40 (2,5%).

Bencin

Nevarnost
Bencin je pod določenimi pogoji 
močno vnetljiv in eksploziven.
– Dopolnjujte rezervoar le v dobro 

prezračenem okolju in z izklopljnim 
motorjem. V bližini rezervoarja ali 
na mestu skladiščenja goriva, ne 
kadite in izklopite vse vire ognja.

– Pred polnjenjem z gorivom, 
snemite sesalno vrečo. Sesalna 
vreča onesnažena z gorivom, 
predstavlja veliko nevarnost 
požara.

– Rezervoarja za gorivo ne prepolnite 
(goriva ne sme biti v priključni cevi 
za polnjenje). Po polnjenju 
rezervoarja poskrbite, da bo pokrov 
rezervoarja zaprt in pritrjen.

– Pazite, da se med polnjenjem 
rezervoarja ne razlije gorivo. Razlito 
gorivo ali bencinski hlapi se lahko 
vžgejo. Če se je gorivo razlilo, 
posušite to področje preden 
ponovno zaženete motor.

– Izogibajte se daljšega ali 
pogostejšega stika s kožo ali 
vdihavanja hlapov.

Navodilo glede mešanja olja 
in bencina
Starost in/ali napačno mešano gorivo, 
sta glavna razloga, če naprava ne 
obratuje brezhibno. Vedno 
uporabljajte čist, svež neosvinčen 
bencin (starega do 60 dni, najmanjše 
oktansko število: 91 ROZ). Ne 
uporabljajte goriva s specifikacijo 
E85. Natančno upoštevajte navodila 
za pravilno mešanico bencin/olje.
Napravite predpisno mešanico olja za 
dvotaktne motorje in neosvinčenega 
bencina, 1:40 (2,5 %). Ne mešajte 
neposredno v rezervoarju.

Napolnite gorivo
Sliko 1
 Odstranite pokrov rezervoarja (9).
 Rezervoar za gorivo napolnite z 

mešanico bencin/olje. Nikoli ga ne 
prepolnite!

 Rezervoar za gorivo ponovno trdno 
zaprite.

 Oddaljite stroj okrog 10 m od mesta 
polnjenja z gorivom/posode za 
gorivo, preden zaženete motor.

Obratovanje

Pozor
– Pri zagonu motorja zagotovite, da 

ne bo aparat usmerjen proti 
ljudem, živalem, predmetom ali 
razmetanim odpadkom.

– Med uporabo nosite zaščito za oči 
in ušesa.

– Med uporabo, aparat trdno držite 
z obema rokama (sl. 13).

– Kontrolirajte aparat glede dobrega 
delovnega stanja ter, če so 
sesalna cev/cev za pihanje in 
ohišje dobro pritrjeni.

– Preverite, ali je zadrga (12) na 
sesalni vreči (11) zaprta (sl. 1).

– Po uporabo:
– Očistite stroj.
– Odpadke spravite po lokalnih 

predpisih.

Zagon motorja

Nevarnost
Ramenski jermen obesite šele po 
zagonu motorja.
1. Bencin (gorivo za motorje 

z notranjim zgorevanjem) mešajte 
z oljem. Rezervoar napolnite s to 
mešanico. Glej Olja in bencina.

2. Stikalo za vžig (1) postavite 
v položaj VKLOPLJENO [I] (sl. 9).

3. Vzbod za izbiro (1) postavite 
v položaj pihanje/  (sl. 10).

4. Sesalno črpalko/ročno črpalko (1) 
počasi in popolnoma pritisnite 
10 krat (sl. 11). Gorivo v črpalki 
mora biti vidno. Če temu ni tako, 
pritiskajte, dokler ne boste 
zagledali goriva.

5. Postavite ročico zračne lopute (2) 
v položaj  (sl. 11).

Opomba
Ni potrebno uporabiti zračnega 
dušilca, da bi se zagnal vroč motor. 
Potrebno samo pri hladnem zagonu!
6. Pritisnite ročico za plin (2) (sl. 9).

Opomba
Če ročico za plin pritisnete do konca 
(polni plin), ostane ta aretirana v tej 
poziciji. Za sprostitev ročice za plin 
pritisnite tipko za aretiranje ročice (3) 
(sl. 9).

!
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7. Pri aparatu ležečem na tleh 
potegnite zaganjalno vrv s kontro-
liranim in stalnim gibom da bi se 
motor zagnal (sl. 12).

8. Ko se motor zažene, ga pustiti, da 
se segreva 60 sekund.

9. Postavite ročico lopute za zrak (2) 
nazaj v obratovalno pozicijo (sl.11). 
Naprava je tedaj pripravljena za 
delo.

Opomba
– Pri nizkih temperaturah, bo mogoče 

potrebno več časa, da se motor 
segreje in doseže maksimalno 
hitrost. 

– Naprava je zadosti segreta, ko se 
motor lahko pospeši brez 
prekinitev.

– Če se motor ne zažene, ponoviti 
korake 4–9.

Ustavljanje motorja
Sliko 9
 Spustite ročico za plin (2) oz. 

pritisnite tipko za aretiranje (3). 
Pustite, da se motor ohladi 
v prostem teku.

 Prestavite vžigalno stikalo 
v položaj (1) IZKLOPLJENO [0].

Držanje stroja
Kadar uporabljate aparat:
 Ramenski jermen potegnite čez 

glavo.
 Pritrdite ramenski jermen na aparat.
 Postavite se v delovni položaj (sl. 7). 

Preklop med sesalno 
funkcijo in funkcijo pihanja

Opomba
Preklop med sesalno funkcijo in 
funkcijo pihanja, lahko opravite med 
obratovanjem motorja. Ročico za 
izbiro zasukajte vedno do konca na 
ustrezni simbol. Nikoli ne postavite 
vzvoda za izbor v vmesni položaj.
Sliko 10
Funkcija pihanja
 Postavite ročico za izbiro na 

simbol .
Sesalna funkcija
 Postavite ročico za izbiro na 

simbol .

Praznjenje sesalne vreče

Nevarnost
Pred jemanjem/praznjenjem 
sesalne vreče ustavite motor in 
počakajte, da se vsi premični deli 
ustavijo.

Opomba
Ko je vreča polna, je moč sesanja 
slabša.

Izpraznitev vreče brez snemanja
 Odprite zadrgo in odstranite 

vsebino sesalne vreče med 
odpadke v skladu z lokalnimi 
predpisi.

 Zadrgo ponovno zaprite.

Izpraznitev sesalne vreče 
s snemanjem
Sliko 17
 Snemite vrečo tako, da vrvico (1) 

na vreči odvijete in vrečo snamete 
s priključka.

 Sesalno vrečo (2) snemite s kljuke.
 Odprite zadrgo in spravite vsebino 

sesalne vreče na otpad po lokalnih 
predpisih.

 Po praznjenju, obrnite sesalno 
vrečo (odznotraj navzven) in jo 
dobro iztresite, da bi odstranili 
prah in nesnago iz tkanine.

 Sesalno vrečo ponovno obrnite, 
zaprite zadrgo in ponovno vgradite 
sesalno vrečo.

Navodilo za uporabo
Uporaba za pihanje
Uporaba za področja, ki se jih čisti 
s težavo:
– Grede, grmovje, drevesa (sl. 14)
– Hišni koti (sl. 15)
– Rešetke, ograje itd. (sl. 16).
 Aparat držite, kot je pokazano na 

sl. 14–16. 
 Sesalno cev/cev za pihanje držite 

nekaj centimetrov iznad tal in jo 
premikajte z ene na drugo stran.

 Počasi stopajte naprej.
 Zbrano kopico nečistoče imejte 

pred sabo.
 Zmanjšano število vrtljajev je najbolj 

primerno za lahek material.
 Za težaven material in grobo 

nečistočo, uporabite večje število 
vrtljajev motorja.

Uporaba za sesanje
 Za področja, ki se jih težko čisti, kot 

so grede, grmovje, hišni koti itd..
 Napravo pridržite z rahlo nagnjeno 

sesalno cevjo/cevjo za pihanje, kot 
je prikazano na sliki 13, ali jo 
premikajte na transportnem kolesu 
(opcija).

 Izvajajte bočne premike za 
pobiranje lahkega materiala. Listje 
in tanke vejice se sesajo in drobijo. 
Tako lahko sesalna vreča sprejme 
več materiala.

 Polno sesalno vrečo izpraznite.

Vzdrževanje in čiščenje

Pozor
Pred začetkov katerihkoli del na 
stroju:
– Ustavite motor.
– Počakajte, da se vsi gibljivi deli 

popolnoma ustavijo; motor mora 
biti hladen.

– Izvlecite vtič vžigalne svečke na 
motorju tako, da onemogočite 
naključen zagon motorja.

Dajte, da vsa popravila opravijo 
izključno v strokovni delavnici.
Na koncu sezone odpeljite stroj 
v neko specializirano delavnico 
zaradi kontrole in vzdrževanja.
Naprave ne škropite z vodo, ker 
lahko tako poškodujete električne 
dele naprave.
Napravo očistite po vsaki košnji. 
Neočiščena naprava lahko povzroči 
poškodbe materiala ali omejitev 
funkcioniranja.

Čiščenje zračnega filtra
Zračni filter očistite po vsakih desetih 
urah obratovanja. To je pomemben 
del vzdrževanja. Zaradi nezadostnega 
vzdrževanja zračnega filtra se izgubi 
jamstvena pravica (garancija).
 Odstranite pokrov zračnega filtra 

(sl. 18). V ta namen odstranite vijak 
(2) in snemite pokrov (1) tako, da ga 
povlečete navzgor iz zaplate (3).

 Zračni filter (1) odstranite (sl. 19).
 Operite filter z vodo in čistilnim 

sredstvom (sl. 20). Filter dobro 
izperite. Iztisnite odvečno vodo. 
Pustite, da se popolnoma posuši.
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 Ponovno namestite zračni filter 
(sl. 19).

 Ponovno namestite pokrov 
zračnega filtra. Pazite, da vse 
pravilno nalega!

Opomba
– V primeru uporabe naprave brez 

zračnega filtra in pokrova zračnega 
filtra, garancija preneha veljati.

– Zračni filter zamenjajte enkrat na 
leto, da zagotovite optimalno moč 
motorja.

Nastavitev uplinjača
To delo lahko opravi le specializirana 
delavnica.

Menjava filtra za gorivo 
(odvisno od modela)
To delo lahko opravi le specializirana 
delavnica.

Preveritev/zamenjava 
vžigalne svečke
Uporabljajte vžigalno svečko Torch 
L8RTC (ali vžigalno svečko enake 
kakovosti). 
Pravilna razdalja med elektrodama 
znaša 0,6–0,7 mm. Po vsakih 
15 urah obratovanja, vzemite ven 
vžigalno svečko in preverite njeno 
stanje.
 Ustavite motor in ga pustite, da se 

ohladi. 
 Izvlecite vtič vžigalne svečke.
 Očistite nečistočo okrog vžigalne 

svečke. 
 Odvijte vžigalno svečko v levo, s 

pomočjo ključa za vžigalne svečke.
 Preveritev/nastavitev razdalje med 

elektrodama 0,6–0,7 mm (sl. 21).

Opomba 
Poškodovano, sajasto ali umazano 
vžigalno svečko, zamenjajte.
 Privijte vžigalno svečko in jo pritrdite 

z momentnim ključem 12,3–
13,5 Nm. Ne privijte premočno.

Čiščenje aparata

Pozor
Vzdržujte napravo in prezračevalne 
reže tako, da bodo vedno čisti.
Za čiščenje zunanjih delov naprave 
uporabite majhno krtačo. Ne 
uporabljajte ostrih čistilnih sredstev. 

Gospodinjska čistilna sredstva, 
aromatična olja, kot je olje borovine ali 
limone, vsebujejo topila in kerozin in 
lahko poškodujejo plastično ohišje, 
ter ročaj. 
Redno čistite nastavke (2, sl. 4) za 
obešanje sesalne vreče.
Ohišje obrišite le z mokro krpo.

Čiščenje sesalne vreče
 Nosite zaščitna očala in masko za 

zaščito pred prahom.
 Sesalno vrečo po vsaki uporabi 

izpraznite in iztresite.
 Enkrat na mesec (po potrebi tudi 

pogosteje) operite sesalno vrečo:
– Sesalno vrečo temeljito 

izpraznite.
– Obrnite (odznotraj navzven) 

sesalno vrečo.
– Pretresite sesalno vrečo.
– Sesalno vrečo operite z milnico.
– Pustite, da se sesalna vreča 

posuši.

Skladiščenje
 Naprave nikoli ne skladiščite z 

gorivom v rezervoarju ali tam kjer 
lahko hlapi pridejo v stik z iskro ali 
odprtim plamenom.

 Pred skladiščenjem, pustite, da se 
motor ohladi.

 Skladiščite aparat v suhem, zaprtem 
prostoru, da bi preprečili 
nedovoljeno uporabo ali poškodbe. 
Držite napravo stran od dosega 
otrok.

Dolgoročno skladiščenje
Če morate napravo uskladiščiti 
dolgoročno, ukrenite naslednje:
 Izpustite vse gorivo iz rezervoarja in 

ga nalijte v posodo z isto mešanico 
za dvotaktne motorje. Ne 
uporabljajte goriva, ki je stalo dalj 
kot 60 dni.

 Zaženite motor in ga pustite, da 
obratuje, dokler ne ugasne. Tako 
boste dosegli, da ne bo gorivo 
ostalo v rezervoarju.

 Pustite motor, da se ohladi. Odvijte 
vžigalno svečko in nalijte v valj 30 ml 
kakšnega visokokakovostnega 
motornega olja ali olja za dvotaktne 
motorje. Počasi potegnite zaganjalno 
vrv, da bi se olje razporedilo. 
Ponovno privijte vžigalno svečko.

Opomba 
Izvijte vžigalno svečko in izlijte vse olje 
iz valja preden zaženete aparat po 
skladiščenju.
 Napravo temeljito očistite in 

preverite, če so nepritrjeni ali 
poškodovani deli. Poškodovane 
dele popravite ali zamenjajte, 
nepritrjene vijake, matice in 
svornike pa pritegnite. Sedaj lahko 
napravo uskladiščite.

 Skladiščite aparat v suhem, zaprtem 
prostoru, da bi preprečili 
nedovoljeno uporabo ali poškodbe. 
Držite napravo stran od dosega 
otrok.

Prevažanje

 Preden napravo prevažate, naj se 
ohladi.

 Aparat transportirajte le s praznim 
rezervoarjem za gorivo! Pokrov 
tanka za gorivo mora biti zatisnjen.

 Ob prevozu naj bo naprava 
pritrjena, da ne zdrsuje.

Jamstvo

V vsaki državi veljajo jamstvene 
določbe, ki jih je izdala naša 
kompanija ali uvoznik. Motnje na vaši 
napravi v okviru jamstva bomo 
odpravili brezplačno, če je njihov 
vzrok napaka v materialu ali 
proizvodna napaka. V primeru 
jamstva, prosimo, da se obrnete na 
svojega prodajalca ali najbližje 
predstavništvo.
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Odpravljanje napake

Če imate še vprašanja, se obrnite na prodajni center v vašem kraju s katerim imate pogodbo.

Napaka Vzrok Ukrepi

Motor se ne zažene. Vžigalno stikalo stoji na poziciji 
IZKLOPLJENO.

Postavite stikalo na VKLOPLJENO.

Rezervoar za gorivo prazen. Napolnite rezervoar z gorivom.

Ročna črpalka ni zadosti 
pritisnjena.

Ročno črpalko počasi 10 krat pritisnite do 
konca.

Motor se je presesal. Postopek zagona opravite z vzvodom 
zračnega dušilca v delovnem položaju.

Staro ali napačno mešano gorivo. Izpraznite rezervoar / napolnite s svežo 
mešanico goriva.

Umazana vžigalna svečka. Zamenjajte ali očistite vžigalno svečko.

Motor obratuje neenakomerno v 
prostem teku.

Zamašen zračni filter. Očistite ali zamenjajte zračni filter.

Staro ali napačno mešano gorivo. Izpraznite rezervoar / napolnite s svežo 
mešanico goriva.

Uplinjač je napačno nastavljen. Dajte, da nastavijo razplinjač v strokovni 
delavnici.

Filter za gorivo je onesnažen. Filter za gorivo naj vam zamenjajo 
v specializirani delavnici.

Motor ne pospešuje. Staro ali napačno mešano gorivo. Izpraznite rezervoar / napolnite s svežo 
mešanico goriva.

Uplinjač je napačno nastavljen. Dajte, da nastavijo razplinjač v strokovni 
delavnici.

Motor ne prenaša moči, ali aparat 
ne sesa/ne piha.

Sesalna vreča je polna. Izpraznite sesalno vrečo.

Umazan zračni filter. Očistite ali zamenjajte zračni filter.

Poškodovana turbina za sesanje/
pihanje.

Dajte, da pokvarjene dele zamenjajo 
v strokovni delavnici.

Zamašena sesalna cev/cev za 
pihanje.

Snemite sesalno cev/cev za pihanje in jo 
očistite.

Močne vibracije. Poškodovana turbina za sesanje/
pihanje ali drugi deli.

Aparat takoj izklopite.
Dajte, da pokvarjene dele zamenjajo 
v strokovni delavnici.




