
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
DŮLEŽITÁ INFORMACE: Prosíme, než začnete zařízení používat, přečtěte si
pečlivě tyto pokyny a ujistěte se, že jim plně rozumíte.

NÁVOD K POUŽITIU
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Prečítajte, prosím. pozorne tento návod k použitiu a
presvedčte sa pred prvým použitím strojja, že všetkému dobre rozumiete.

UPUTE ZA RUKOVANJE
VAŽNA INFORMACIJA: Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte ove upute za
rukovanje i siguran rad, i uvjerite se jeste li ih pravilno razumjeli.

CZ

SK

HR

NAVODILA ZA UPORABO
VAŽNA INFORMACIJA: Skrbno preberite ta navodila za uporabo in se
prepričajte, da ste jih razumeli preden uporabite proizvod.

SI

HU

PL

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
FONTOS INFORMÁCIO: Kérjük, a gép használata előtt olvassa el figyelme-
sen az utasításokat, míg nem bizonyos benne, hogy megértette őket.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
WAŻNEW INFORMACJE: Przed przystąpieniem do pracy z nożycami do
żywopłotu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
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OZNACZENIA SYMBOLI

Należy stosować atestowane
okulary ochronne, osłonę twarzy,
lub maskę ochronną twarzy.

Nalezy zwrócic uwage, aby w promieniu
15 metrów podczas pracy dmuchawy nie
znajdowala sie zadna osoba postronna.
Wymóg ten ma równiez zastosowanie w
przypadku, gdy kilku operatorów pracuje
w tym samym miejscu.

OSTRZEŻENIE! W trakcie pracy, tłumik
rozgrzewa się do wysokiej temperatury i
jest gorący przez pewien czas po jej
zakończeniu. Nie należy dotykać tłumika,
osłony tłumika lub powierzchni w ich
pobliżu oraz uważać, aby nie miały one
styku z materiałami palnymi np. suchą
trawą lub paliwem.

Zawsze używaj zatwierdzonych
rękawic ochronnych.

Instrukcja
zdejmowania
pokrywy wlotu
odkurzacza.

OSTRZEŻENIE! Dmuchawa
do liści może być
niebezpieczna! Nieostrożne lub
nieodpowiednie użycie może
prowadzić do poważnych, a
nawet śmiertelnych obrażeń
ciała.

Przed przystąpieniem do
eksploatacji dmuchawy
należy dokładnie zapoznać
się z niniejszą instrukcją.

OSTRZEŻENIE: Przed otwarciem
drzwiczek wlotu odkurzacza, lub
chcąc wlożyć lub wyjąć rurki
odkurzacza lub dmuchawy należy
zatrzymać silnik oraz upewnić się, że
łopatki wirnika zatrzymały się.
Obracające się łopatki mogą
spowodować poważne obrażenia
ciała.

Ciśnienie
akustyczne w
odległości 7,5 metra

Poziom mocy
akustycznej

Jako paliwo należy zastosować
wysokiej jakości benzynę
ołowiową oraz olej do silników
dwusuwowych.

OSTRZEŻENIE! Dmuchawa do liści
może spowodować silne odrzucenie
przedmiotów, które odbite mogą trafić w
operatora. Może to doprowadzić do
poważnych obrażeń oczu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Niezastosowanie
siędozasad i zaleceń bezpieczeństwamoże
być przyczyną poważnych obrażeń.
ZAPOZNANIE SIĘ Z URZĄDZENIEM
S Przed przystąpieniem do pracy, należy
dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi
urządzenia oraz stosować się do
przedstawionych zaleceń.

D Urządzenie może być obsługiwane
wyłącznie przez osoby, które rozumieją i
zastosują się do zasad bezpieczeństwa
opisanych w niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIE: Przed uruchomie-
niem urządzenia należy zawsze sprawdzić
miejsce pracy. Usunąć wszelkie odpadki
oraz twarde obiekty takie jak kamienie,
kawałki szkła, fragmenty drutu, itp., które
mogą odbić się rykoszetem lub w inny
sposób spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie urządzenia.
Urządzenie można stosować jako
dmuchawę do:
D Zamiatania odpadków lub ściętej trawy z
jezdni, chodników, werand, itp.

D Zamiatania ściętej trawy, słomy lub liści na
kupki, bądź wydmuchiwania tych
materiałów z kątów, wąskich miejsc, itp.
Urządzenie można stosować jako odkur-
zacz do:
D Zbierania suchych liści, trawy, małych
gałązek i kawałków papieru.

D W celu uzyskania najlepszych wyników
odkurzania, urządzenie powinno pracować
na wysokich obrotach.

D W czasie odkurzania należy powoli
poruszać się tam i z powrotem po
odkurzanej powierzchni. Odkurzanie
dużych kup śmieci może spowodować
zatkanie się odkurzacza.

D Najlepsze wyniki pracy uzyskuje się, gdy
rura odkurzacza prowadzona jest ok. 2,5 cm
nad powierzchnią.
PLANOWANIE PRACY
D W czasie eksploatacji, serwisowania lub
konserwacji urządzenia należy zawsze
stosować środki ochrony wzroku i słuchu.
Stosowanie środków ochrony wzroku
pozwala uniknąć obrażeń ciała lub
uszkodzeń wzroku w skutek uderzenia
kamieniem lub innym przedmiotem, który
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może zostać wyrzucony przez dmuchawę
lub odbić się rykoszetem. Środki ochrony
wzroku powinny nosić oznaczenie Z87.

D Należy zawsze nosić odpowiednie obuwie
robocze. Nie wolno pracować bez obuwia
lub w sandałach.

D W przypadku pracy w środowisku
zakurzonym należy zawsze stosować
maskę na twarz lub maskę przeciwpyłową.

D Długie włosy należy spiąć powyżej ramion.
Zdjąć biżuterię, upiąć lub zdjąć luźne
ubrania lub ubrania z luźno zwisającymi
paskami, frędzlami, itp. Mogą się one dostać
w ruchome części urządzenia.

D Urządzenia nie należy obsługiwać w stanie
zmęczenia, choroby, zdenerwowania lub po
spożyciu alkoholu, narkotyków lub leków.

D Dzieci, osoby postronne oraz zwierzęta
powinny znajdować się co najmniej 15
metrów od pracującego urządzenia. Duszy
dmuchawy nie należy kierować w stronę
ludzi ani zwierząt.
OSTROŻNIE OBCHODZIĆ SIĘ Z
PALIWEM
D W miejscach mieszania paliwa i tankowania
należy wyeliminować wszelkie źródła iskier
lub ognia (nie palić, nie stosować otwartego
płomienia ani nie wykonywać prac, które
powodują powstawanie iskier).

D Paliwo należy mieszać i nalewać na wolnym
powietrzu; paliwo przechowywać w
chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym
miejscu, używając do tego celu
atestowanego kanistra na benzynę.

D Zabrania się palić w czasie pracy lub w
pobliżu miejsca przechowywania paliwa.

D Sprawdzić, czy urządzenie jest sprawne i
prawidłowo złożone zgodnie z zaleceniami
zawartymi w niniejszej instrukcji.

D Zabrania się tankowania wtedy, gdy silnik
jest gorący lub gdy pracuje.

D Należy unikać rozlewania paliwa lub oleju.
Przed uruchomieniem silnika należy zebrać
rozlane substancje palne.

D Przed uruchomieniem silnika, odejść na
odległość co najmniej 3 metrów od miejsca
tankowana.

D Benzynę należy przechowywać w kanistrze
nadającym się dla cieczy łatwopalnych.
BEZPIECZNA EKSPLOATACJA
URZĄDZENIA

OSTRZEŻENIE: Przed zdjęciem
pokrywy odkurzacza należy zatrzymać sil-
nik. Aby uniknąć zranienia przez obracające
się łopatki wirnika, silnik musi być
wyłączony, a wirnik nie może się obracać.
D Po każdym użyciu należy sprawdzić, czy nie
poluzowały się części urządzenia, czy są
kompletne lub czy nie są one uszkodzone.
Zabrania się eksploatacji urządzenia, jeśli nie
jest w pełni sprawne.

D Powierzchnia urządzenia nie powinna być
zabrudzona olejem ani paliwem.

D Urządzenia nigdy nie należy uruchamiać
ani obsługiwać w zamkniętych
pomieszczeniach lub budynkach.
Wdychanie spalin może spowodować
śmiertelne zaczadzenie.

D Tłumik z katalizatorem jest bardzo gorący
zarówno podczas pracy, jak i zaraz po jej
ukończeniu. Dotyczy to również pracy na
biegu jałowym. Dotknięcie może
spowodować oparzenie skóry. Należy
pamiętać o zagrożeniu pożarowym!

D Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem
statycznym, w czasie eksploatacji
urządzenia nie należy nosić gumowych
rękawic.

D Regulację pracującego silnika można
wykonywać tylko na czystej i twardej
powierzchni. Odpady takie jak żwir, piasek,
pył, trawa, itp., mogą zostać wessane przez
wlot powietrza i z dużą energią wyrzucone
przez otwór wylotowy, powodując
uszkodzenie urządzenia, obiektów lub
prowadząc do poważnych obrażeń ciała
operatora lub osób postronnych.

D Należy unikać pracy w niebezpiecznym
środowisku. Nie należy pracować w
obszarach o słabej wentylacji, oraz tam,
gdzie mogą tworzyć się opary wybuchowe
lub tlenek węgla.

D Nie pracować trzymając urządzenie na
wyciągniętych rękach, ani też nie używaćgo
stojąc na niestabilnej powierzchni np. na
drabinie, na drzewie, na mocno pochyłym
zboczu, szczycie dachu, itp. Należy cały
czas mieć solidne oparcie pod nogami.

D Nie należy wkładać żadnych przedmiotów
do rur dmuchawy; nie kierować strumienia
wydmuchu w stronę ludzi, zwierząt, szyb
oraz innych obiektów takich jak drzewa,
samochody,mury, itp. Siła wydmuchumoże
spowodować, że kamienie,
zanieczyszczenia lub patyki zostaną
odrzucone lub odbite rykoszetem, co może
spowodować obrażenia osób lub zwierząt, a
także wybicie szyby lub inne szkody.

D Urządzenia nie należy eksploatować bez
wymaganego osprzętu. Gdy urządzenie jest
wykorzystywane jako dmuchawa, należy
zawsze zamontować rury dmuchawy. Gdy
urządzenie jest wykorzystywane jako
odkurzacz, należy zawsze zamontować rury
oraz worek odkurzacza.Należy pamiętać, że
worek odkurzacza musi być całkowicie
zamknięty.

D Należy często sprawdzać stan wlotu
powietrza, rur dmuchawy, rur odkurzacza
lub rury kolankowej (czynności te należy
zawsze wykonywać przy wyłączonym
silniku i odłączonej świecy zapłonowej). W
przewodach wentylacyjnych oraz rurach
wylotowych nie powinno być odpadów ---
ich nagromadzenie może utrudniać
prawidłowy przepływ powietrza.

D Zabrania się wkładania jakichkolwiek
obiektów do wlotu powietrza --- może to
ograniczyć prawidłowy przepływ powietrza
oraz spowodować uszkodzenie urządzenia.

D Dmuchawy nie wolno stosować do
rozpylania środków chemicznych, nawozów
ani innych substancji, które mogą zawierać
toksyczne składniki.

D Aby uniknąć rozprzestrzeniania się ognia,
dmuchawy nie należy stosować w pobliżu
miejsc palenia liści lub zgarniętych śmieci, w
pobliżu kominków, ognisk, popielniczek, itp.
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D Urządzenie należy używać tylko do
zastosowań opisanych w niniejszej instrukcji
obsługi.
KONSERWACJA URZĄDZENIA
D Urządzenie powinno być serwisowane i
konserwowane w autoryzowanym punkcie
serwisowym (za wyjątkiem czynności
konserwacyjnych, które wymieniono w
niniejszej instrukcji).

D Przed przystąpieniem do serwisowania
urządzenia należy odłączyć świecę
zapłonową (za wyjątkiem regulacji gaźnika).

D Należy stosować wyłącznie zalecane części
zamienne firmy McCulloch; stosowanie
innych części może spowodować utratę
gwarancji lub uszkodzenie urządzenia.

D Przed przechowywaniem lub transportem
urządzenia należy opróżnić zbiornik paliwa.
W tym celu należy uruchomić silnik i
poczekać, aż sam zgaśnie.

D Zabrania się stosowania akcesoriów lub
końcówek innych niż zalecane przez
producenta.

D Urządzenie oraz paliwo należy
przechowywać w miejscach, gdzie nie
istnieje ryzyko kontaktu oparów paliwa z
iskrami lub z płomieniem w
podgrzewaczach wody, silnikach
elektrycznych, przełącznikach, piecach, itp.

D Urządzenie należy przechowywać w
suchych warunkach i z dala od dzieci.
WAŻNA UWAGA: Narażenie na wibracje
poprzez długotrwałe stosowanie benzyno-
wych narzędzi ręcznych może powodować
uszkodzenie naczyń krwionośnych lub
nerwów w palcach, dłoniach i stawach u osób
szczególnie narażonych na wady układu
krążenia lub opuchlizny. Dłuższa praca w wa-
runkach niskiej temperatury może
spowodować uszkodzenia naczyń
krwionośnych również u osób zdrowych. Jeśli
pojawią się symptomy takie jak odrętwienie,
ból, osłabienie, przebarwienia lub zmiany
skóry, brak czucia w palcach, dłoniach lub sta-
wach należy przerwać pracę i skonsultować
się z lekarzem. System antywibracyjny nie
gwarantuje, że wyżej wymienione problemy
nie będąwystępowały. Użytkownicy, którzy re-
gularnie używają narzędzi ręcznych z
napędem mechanicznym muszą kontrolować
swój stan zdrowia, a także stan stosowanych
przez nich narzędzi.

CO JEST CO?

1. Dźwignia przepustnicy 9. Górna rura dmuchawy
2. Przełącznik WYŁ 10. Dolna rura dmuchawy
3. Pompka rozrusznika 11. Dysza działająca z dużą prędkością
4. Dźwignia ssania 12. Rura kolankowa
5. Nakrętka zbiornika paliwa 13. Torba odkurzacza
6. Linka rozrusznika 14. Górna rura odkurzacza
7. Uchwyt odkurzacza 15. Dolna rura odkurzacza
8. Świeca zapłonowa 16. Instrukcja obsługi
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CO JEST CO?
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MONTAŻ

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się
następujące elementy:
S Dmuchawa
S Górna rura dmuchawy
S Dolna rura dmuchawy
S Dysza działająca z dużą prędkością
S Rura kolankowa
S Torba odkurzacza
S Górna rura odkurzacza
S Dolna rura odkurzacza
S Śruba do skręcenia rur odkurzacza
UWAGA: Stukanie filtra paliwa wtedy, gdy
zbiornik paliwa jest pusty jest zachowaniem
normalnym.

MONTAŻ

OSTRZEŻENIE: Przed otwarciem
drzwiczek wlotu odkurzacza, lub chcąc
włożyć lub wyjąć rurki odkurzacza lub dmu-
chawy należy zatrzymać silnik oraz upewnić
się, że łopatki wirnika zatrzymały się.
Obracające się łopatki mogą spowodować
poważne obrażenia ciała. Przed
przystąpieniemdo serwisowania urządzenia
lub części ruchomych należy odłączyć
świecę zapłonową.

OSTRZEŻENIE: Jeśli zakupione
urządzenie jest kompletnie zmontowane,
należy powtórzyćwszystkie opisane kroki, aby
upewnić się, że jest ono poprawnie złożone
oraz, że wszystkie elementy są odpowiednio
zamocowane. Należy stosowaćsiędopoleceń
przedstawionych w niniejszej instrukcji oraz
znajdujących się na urządzeniu.
D Do montażu potrzebny jest śrubokręt.

MONTAŻ DMUCHAWA
MONTAŻ RURY DMUCHAWY
1. Ustawić w jednej linii żebro na górnej
rurze dmuchawy i rowek na wyjściu dmu-
chawy; wsunąć rurę na miejsce.

UWAGA: Śruba zacisku rury musi być po-
luzowana, abyumożliwićwłożenie rury dmu-
chawy w wyjściu dmuchawy. Poluzować
śrubę obracając ją w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.

Wylot dmuchawy

Rowek
Żebro

2. Zamocować stabilnie rurę obracając śrubę
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

3. Ustawić w jednej linii wycięcia na dolnej
rurze dmuchawy z występami na górnej
rurze dmuchawy.

Śruba i
nakrętka
zacisku
rury

Górna rura
dmuchawy

Dolna rura
dmuchawy

Występ
Szczelina

4. Wsunąć dolną rurę dmuchawy na górną
rurę dmuchawy.

5. Obrócić dolną rurę dmuchawy zgodnie z
ruchem wskazówek zegara aż do
zatrzaśnięcia w celu stabilnego zamonto-
wania dolnej rury dmuchawy na górnej.

UWAGA: Po prawidłowym połączeniu dol-
nej i górnej rury dmuchawy, strzałki na obu
rurach będą ustawione w jednej linii.

6. W celu wyjęcia rur należy obrócić śrubę
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,
aby poluzować rury, anastępnie jewyjąć.

MONTAŻ DYSZY DZIAŁAJĄCEJ Z
DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ
Jeśli żądana jest większa prędkość powietr-
za, należy użyć dyszę o dużej prędkości.
1. Ustawić w jednej linii wycięcia na dyszy z
występami na dolnej rurze dmuchawy.

Dysza działająca z
dużą prędkością

Występ Szczelina

Dolna rura
dmuchawy

2. Wsunáç dyszę na dolną rurę dmuchawy.
3. Obrócić dyszę zgodnie z ruchem
wskazówek zegara do zatrzaśnięcia sięw
celu stabilnego zamontowania dyszy na
dolnej rurze dmuchawy.

MONTAŻ ODKURZACZ
MONTAŻ TORBY ODKURZACZA
1. Otworzyć zamek torby i włożyć rurę
kolankową.

2. Wcisnąć mniejszy koniec rury kolanko-
wej w mały otwór w torbie.
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Żebro

Mały otwór
Otwór na zamek
błyskawiczny

Rura
kolankowa

UWAGA: Brzeg małego otworu musi być
na jednympoziomie z kołnierzem rury kolan-
kowej, a żebro rury musi znajdować się na
dole.
3. Zasunąć zamek błyskawiczny. Zamekmusi
być całkowicie zasunięty.

4. Odłączyć rurę dmuchawy od silnika.

Żebro

Rowek

5. Włożyć rurę kolankowąwwylotdmuchawy.
Żebro rury kolankowej musi znajdować się
w jednej linii z rowkiem wylotu dmuchawy.

6. Zamocować rurę kolankową obracając
pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.

MONTAŻ RURY ODKURZACZA

OSTRZEŻENIE: Przed otwarciem
drzwiczek wlotu odkurzacza, lub chcąc
włożyć lub wyjąć rurki odkurzacza lub dmu-
chawy należy zatrzymać silnik oraz upewnić
się, że łopatki wirnika zatrzymały się.
Obracające się łopatki mogą spowodować
poważne obrażenia ciała.
1. Umieścić końcówkę śrubokrętu wobszarze
zapadki wlotu odkurzacza.

Zapadka

Osłona wlotu odkurzacza

Zapadka Wylot
dmuchawy

2. Lekko przechylić uchwyt śrubokrętu ku
przodowi urządzenia, aby zwolniç zapadkę
jednocześnie pociągając drugą ręką w
górę osłonę wlotu odkurzacza.

3. Przytrzymać osłonę wlotu odkurzacza aż
do zainstalowania górnej rury odkurzacza.

Osłona
wlotu
odkurzacza

Wlot odkurzacza

c

4. Ustawić w jednej linii występy wewnątrz
wlotu odkurzacza z wycięciami na górnej
rurze odkurzacza.

Występ
Szczelina

5. Popchnąćnamiejsce górną rurę odkurzac-
za dowlotu odkurzacza.Obrócić ruręprze-
ciwnie do ruchu wskazówek zegara do
zatrzaśnięcia się w celu stabilnego zamon-
towania rury na zespole dmuchawy.

6. Ustawić w jednej linii ukośne zakończenie
dolnej rury odkurzacza zgodnie z rysun-
kiem. Mocno wcisnąć dolną rurę odkurzac-
za w górną rurę (około 7 cm).

Ukośne zakończenie
dolnej rury odkurzacza
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7. Po połączeniu obu rur, odpowiednio
ustawić oznaczenie w dolnej części górnej
rury.Skręcić obie rury na stale przypomocy
dostarczonej w komplecie śruby.

Górna rura
odkurzaczaDolna rura

odkurzacza

ZMIANA ODKURZACZA NA
DMUCHAWĘ
1. Zdjąć kolanko i worek odkurzacza
obracając pokrętło przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara w celu poluzowania
kolanka.

2. Zdjąć rury odkurzacza obracając
pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.

3. Zamknąć osłonę wlotu odkurzacza i
upewnić się czy jest zablokowana.

4. Nałożyć rurę dmuchawy (patrz MONTAŻ
RURY DMUCHAWY).

REGULACJA PASA NARAMIENNE-
GO (tylko dla odkurzacza)
1. Przytrzymać urządzenie jak to pokazano
na rysunku z tłumikiem jak najdalej ciała i
ubrań.

2. Przełożyć pas naramienny nad głową
oraz przez prawe ramię.

3. Wyciągnąć lewą rękę do tyłu w kierunku
worka odkurzacza.

4. Wyregulować pas naramienny tak, aby
szew torby/pasa naramiennego znalazł
się między kciukiem i palcem
wskazującym.

5. Sprawdzić, czy powietrze może swobod-
nie płynąć z rury kolankowej do torby.
Urządzenie nie będzie pracowało po-
prawnie, jeśli torba jest zagięta.

EKSPLOATACJA
POZYCJA ROBOCZA

Dmuchawa Odkurzacz

Środki
ochrony
wzroku

Środki ochrony słuchu Środki ochrony
słuchu

PORADY DOT. EKSPLOATACJI
S W trakcie eksploatacji urządzenia jako od-
kurzacza lub dmuchawy, tłumik powinien
znajdować się z dala od części ciała i
ubrań (patrz POZYCJA ROBOCZA).

S Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia
słuchu w wyniku hałasu, należy stosować
środki ochrony słuchu.

S Aby ograniczyć ryzyko doznania obrażeń
w wyniku kontaktu z częściami ruchomy-
mi, przed montażem lub demontażem
końcówek roboczych, należy zatrzymać
silnik. Urządzenia nie wolno eksploatować
bez nałożonych osłon ochronnych.

S Prace z urządzeniami z napędem należy
wykonywać o odpowiedniej porze dnia ---
nie należy tego robić wcześnie rano i
późno w nocy ze względu na zakłócanie
ciszy osób trzecich. Prace należy
wykonywaćwgodzinachdopuszczalnych
zgodnie z lokalnymi przepisami. Zazwyc-
zaj przyjmuje się, że prace mogą być wy-
konywane w godzinach od 9.00 do 17.00
od poniedziałku do soboty.

S Aby ograniczyć hałas, nie należy
jednocześnie używać wielu urządzeń.

S Aby ograniczyć poziom hałasu, dmucha-
wa powinna pracować na minimalnych
obrotach wymaganych dla wykonania da-
nej pracy.

S Przed zamiataniemprzy pomocydmucha-
wy należy zruszyć utwardzone stosy od-
padków lub śmieci przy pomocy grabi lub
miotły.
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S Tam, gdzie może tworzyć się kurz, należy
przed przystąpieniem do pracy lekko
zwilżyć powierzchnię lub zastosować
końcówkę do zraszania (gdy w pobliżu
jest dostęp do wody).

S Oszczędzać wodę stosując do czyszcze-
nia dmuchawę powietrzną zamiast węży
natryskowych (np. do czyszczenia rynien,
ekranów, werand, grillów, ganków i
ogrodów).

S Uważać na dzieci, zwierzęta domowe, ot-
warte okna lub świeżo umyte samochody.
Podczas eksploatacji dmuchawy należy
zachować ostrożność.

S Aby zapewnić nadmuch z bliskiej
odległości należy stosować wszystkie rur-
ki przedłużające.

S Po pracy należy wymyć urządzenie.
Odpady należy wyrzucić do kosza na
śmieci.
PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA

OSTRZEŻENIE: Przed
rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z
informacjami dotyczącymi bezpiecznego
obchodzenia się z paliwem w części
dotyczącej zasad bezpieczeństwa.
Zabrania się tankowania urządzenia, jeśli
zasady bezpieczeństwa nie są zrozumiałe.
Należy skontaktować się z autoryzowanym
punktem handlowo---serwisowym.
TANKOWANIE

OSTRZEŻENIE: Należy powoli
odkręcićkorek zbiornikapaliwa i uzupełnićpal-
iwo.
Silnik urządzenie pracuje na paliwie
bezołowiowym. Przed przystąpieniem do
pracy, paliwo należy wymieszać z wysokiej
jakości olejem silnikowym do silników
dwusuwowych chłodzonych powietrzem. Do
mieszanki zaleca się stosowanie oleju
McCulloch w proporcji 40:1 (2,5%). Proporcję
taką (40:1) uzyskuje się poprzez zmieszanie
0,125 litra oleju z 5 litrami benzyny
bezołowiowej. Podczas mieszania należy
zastosować się do instrukcji znajdujących się
na zbiorniku oleju. Przed tankowaniem należy
zawsze zapoznać się z zaleceniami
bezpieczeństwa dotyczącymi paliwa.
WAŻNE
Doswiadczenie pokazuje, żemieszanka pal-
iwa z alkoholem (z alkoholem etylowym lub
metylowym --- tzw. gazoholem) może
przyciągać wilgoć, co w trakcie długiego
przechowywania prowadzi do rozdzielenia
się substancji i formowania kwasów. W cza-
sie przechowywania, kwaśny gaz może
uszkodzić elementy systemu paliwowego
silnika. Aby uniknąć problemów z silnikiem,
jeśli okres przechowywania przekroczy 30
dni, układ paliwowy należy opróżnić. Należy
najpierw opróżnićzbiornik paliwa, następnie

uruchomić silnik i zaczekać, aż samzgaśnie.
W każdym nowym sezonie należy użyć no-
wego paliwa. Dodanie środków do oczyszc-
zania silnika lub gaźnika do zbiornika paliwa
spowoduje nieodwracalne uszkodzenia
układu paliwowego.
WYŁĄCZANIE SILNIKA
D Zwolnić spust przepustnicy.
D Przycisnąć i przytrzymać wciśnięty
przełącznik STOP w pozycji STOP aż do
zatrzymania się silnika.
PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA

OSTRZEŻENIE: Przed
przystąpieniem do pracy NALEŻY upewnić
się, żewszystkie rury są odpowiednio zamo-
cowane.
D Zatankować silnik. Przed uruchomieniem
silnika, odejść na odległość co najmniej 3
metrów od miejsca tankowana.

D Podczas rozruchu, urządzenie należy
trzymać tak, jak to pokazano na rysunku.
Końcówka dmuchawy nie może być skier-
owana w kierunku ludzi, zwierząt, ele-
mentów ze szkła oraz masywnych ob-
iektów.

Dmuchawa

Odkurzacz

POZYCJA ROZRUCHOWA

OSTRZEŻENIE: Podczas rozruchu
silnika, urządzenie należy trzymać jako poka-
zano na rysunku. Regulację pracującego silni-
kamożnawykonywać tylko naczystej i twardej
powierzchni.Odpady takie jak żwir, piasek, pył,
trawa, itp., mogą zostać wessane przez wlot
powietrza i z dużą energią wyrzucone przez
otwór wylotowy, prowadząc tym samym do
uszkodzenia urządzenia, obiektów, bądź
poważnych obrażen ciała operatora lub osób
postronnych.
ROZRUCH ZIMNEGO SILNIKA (lub
cieplego silnika po spaleniu calego
paliwa)
1. Powoli nacisnąć 6 razy pompkę
rozruchową.

2. Dźwignię ssania ustawić w położeniu
MAKSYMALNE SSANIE.

3. W trakcie wykonywania pozostałych
czynności spust powinien być wciśnięty.
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Dzwignia
ssania

Pompka
rozruchowa

Rączka
rozrusznika

4. Mocno pociągać linkę rozrusznika
dopóki silniknie wydadźwięku jakbymiał
zaskoczyć (nie pociągać więcej niż 6
razy).

5. Jeśli dźwięk silnika będzie wskazywał, że
silnik zaskoczy, ustawić dźwignię ssania
w położeniu ŚREDNIE SSANIE.

6. Energicznie pociągać linkę rozrusznika
aż do uruchomienia silnika (ale nie więcej
niż 6 razy).UWAGA: Jeśli silnik nie zas-
koczy po 6 pociągnięciach (w ustawieniu
ŚREDNIE SSANIE), przesunąć dźwignię
ssaniadopołożeniaMAKSYMALNESSA-
NIE oraz 6 razy nacisnąć pompkę
rozruchową. Wcisnąć i przytrzymać
spust przepustnicy oraz pociągnąć linkę
rozrusznika 2 razy. Ustawić dźwignię ssa-
nia w położeniu ŚREDNIE SSANIE i
pociągać linkę rozrusznika aż silnik zas-
koczy (ale nie więcej niż 6 razy). Jeśli
mimo to nie da się uruchomić silnika, jest
on prawdopodobnie zalany. Przejść do
URUCHOMIENIA ZALANEGO SILNIKA.

7. Po uruchomieniu silnika, pozwolić, aby sil-
nik pracował przez 10 sekund, a następnie
ustawić dźwignię ssania w położeniu SSA-

NIE WYŁĄCZONE (RUN). Przed zwolnie-
niem spustu przepustnicy poczekać do 30
sekund na SSANIUWYŁĄCZONYM(RUN).
UWAGA: Jeśli silnik gaśnie, gdy dźwignia
ssania jest w położeniu SSANIE
WYŁĄCZONE (RUN), ustawić dźwignię
ssania w położeniu ŚREDNIE SSANIE i
pociągać za linkę, aż silnik zacznie
pracować, (ale nie więcej niż 6 razy).

ROZRUCH CIEPŁEGO SILNIKA
1. Ustawić dźwignię ssania w położeniu
ŚREDNIE SSANIE.

2. Wcisnąć i przytrzymać spust przepustni-
cy. Przytrzymać wciśnięty spust prze-
pustnicy, aż silnik zacznie stabilnie
pracować.

3. Energicznie pociągać linkę rozrusznika,
aż silnik zacznie pracować (ale nie więcej
niż 6 razy).

4. Pozwolić, aby silnikpracowałprzez 15se-
kund, a następnie ustawić dźwignię ssa-
nia w położeniu SSANIE WYŁĄCZONE
(RUN).

UWAGA: Jeśli mimo to nie da się
uruchomić silnika, dodatkowo pociągnąć
linkę rozrusznika 5 razy. Jeśli wciążnie dasię
uruchomić silnika, jest on prawdopodobnie
zalany.

ROZRUCH ZALANEGO SILNIKA
Zalany silnik można uruchomić poprzez us-
tawienie dźwigni ssania w położeniu SSA-
NIE WYŁĄCZONE (RUN), a następni popr-
zez pociąganie linki rozrusznika tak, aby
oczyścić silnik z nadmiaru paliwa. Rozruch
może wymagać wielokrotnego pociągania
linki rozrusznika (w zależnościod stopnia za-
lania silnika). Jeśli mimo to nie da się
uruchomić silnika, należy zastosować się do
zaleceń przedstawionych w rozdziale USU-
WANIE USTEREK.

KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE: Nie dotykać
tłumika, gdy silnik lub tłumik jest gorący.
Gorący tłumik może spowodować poważne
oparzenia.

OSTRZEŻENIE: Przed
przystąpieniemdo serwisowania urządzenia
należy odłączyć świecę zapłonową (za
wyjątkiem regulacji gaźnika).
KONTROLA ZAMOCOWANIA ELE-
MENTÓW MOCUJĄCYCH I CZĘŚCI
URZĄDZENIA
S Tłumik
S Kapturek świecy zapłonowej
S Filtr powietrza
S Śruby pokrywy
KONTROLA USZKODZEŃ LUB
ZUŻYTYCH CZĘŚCI
W celu wymiany zniszczonych lub zużytych
części należy skontaktować się z autoryzo-
wanym punktem handlowo---serwisowym.

S Rączka przepustnicy --- Sprawdzić, czy
rączka przepustnicy działa prawidłowo ---
w tym celu ustawić ją w położeniu STOP.
Sprawdzić, czy powoduje to wyłączenie
silnika; następnieponownie uruchomićsil-
nik i kontynuować pracę.

S Zbiornik paliwa --- W przypadku
zauważenia nieszczelności lub uszkodzeń
zbiornika paliwa należy go wymienić.

S Torba odkurzacza --- W przypadku
zauważenia rozerwania lub uszkodzeń
torby należy ją wymienić.

KONTROLA CZYSTOŚCI URZĄDZENIA
I OZNACZEŃ
S Po każdym użyciu należy sprawdzić, czy
nie poluzowały się części urządzenia lub
czy nie są one uszkodzone. Urządzenie
oraz oznaczenia należy oczyścić wilgotną
szmatką z delikatnym detergentem.

S Wytrzeć urządzenie czystą i suchą
szmatką.
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CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

Pokrywa
filtra
powietrza

Filtr powietrza

Przycisk

Czyszczenie filtra powietrza:
Zanieczyszczony filtr powietrza pogarsza
wydajność silnika i zwiększa zużycie paliwa
oraz ilość szkodliwych emisji. Filtr należy
czyścić co 5 godzin pracy lub co rok (w
zależności od tego, co nastąpi szybciej).
1. Wyczyścić pokrywę oraz miejsce dookoła
niej tak, aby, po zdjęciu pokrywy, brud i tro-
ciny nie dostały się do komory gaźnika.

UWAGA: Przesunąć dźwignię ssania na
pozycję RUN (Praca) przed otwarciem
osłony filtra powietrza.
2. Otworzyć osłonę filtra powietrza
naciskając przycisk (patrz rysunek).
Wyjąć filtr powietrza.

UWAGA: Filtra nie należy czyścić w benzy-
nie lub innym rozpuszczalnym płynie. Może
to spowodować powstanie ryzyka pożaru
lub szkodliwych oparów.
3. Wymyć filtr wodą z mydłem.
4. Zaczekać aż wyschnie.
5. Wpuścić kilka kropli oleju do filtra oraz
ścisnąć filtr tak, aby olej rozszedł się
równomiernie.

6. Ponownie zmontować wszystkie części.
WYMIANA SWIECY ZAPLONOWEJ
Świecę zapłonową należy wymieniać co rok.
Zapewnia to łatwy i optymalny rozruch silni-
ka. Szczelina świecy zapłonowej powinna
wynosić 0,6 mm. Czas zapłonu nie podlega
regulacji.
1. Obrócić, a następnie zdjąć kapturek
świecy zapłonowej.

2. Wyjąć świecę zapłonową z cylindra i
pozbyć się jej.

3. Do wymiany użyć świecy typuChampion
RCJ---6Y i dokręcić ją mocno kluczem
gniazdowym 19 mm.

4. Nałożyć kapturek świecy zapłonowej.
WYMIANA FILTRA PALIWA
W celu wymiany filtra paliwa, należy zaczekać,
aż skończy się paliwo w zbiorniku, a następnie
poluzować element mocujący. Wyciągnąć
zużyty filtr. Zainstalować nowy filtr i ponownie
założyć wszystkie części.

Rurka
paliwowa

Filtr paliwa

KONTROLA ŚRUB MOCUJĄCYCH
TŁUMIKA
Raz w roku należy kontrolować stan śrub
mocujących tłumika oraz dokręcić je, jeśli to
konieczne.

Otwory śrub
montażowych

KONTROLA TŁUMIKA I ISKROCH-
RONU
W czasie eksploatacji urządzenia, na tłumiku i
iskrochronie gromadzą się osady węgla, które
należy usuwać w celu uniknięcia ryzyka
pożaru lub pogorszenia sprawności silnika.

Maska

Śruby

Iskroch-
ron

Osłona tłumika

Iskrochron należy wymieniać co 50 godzin
pracy lub po zauważeniu jego pęknięcia lub
innych uszkodzeń.
UWAGA: Nie należy starać się czyścić isk-
rochronu.
1. Wyjąć 3 śruby z pokrywy tłumika. Zdjąć
pokrywę tłumika.

2. Poluzować i wyjąć 4 śruby z maski tłumika.
3. Zdjąć maskę tłumika i iskrochronu.
4. Zamontować nowy iskrochron.
5. Ponownie zamontować maskę tłumika i 4
śruby. Mocno dokręcić śruby.
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6. Ponownie zamontować osłonę tłumika i 3
śruby. Mocno dokręcić.

UWAGA: Jeśli jakakolwiek część tłumika
jest pęknięta, złamana lub uszkodzona, za-
leca się wymianę tłumika.

REGULACJA GAŹNIKA
Gaźnik został ustawiony fabrycznie. Regu-
lacja gaźnika może byćwymagana jeśli zos-
tanie zauważony jeden z poniższych symp-
tomów:
S Silnik nie przechodzi do biegu jałowego po
zwolnieniu spustu przepustnicy.

Regulacja Pracy Jałowej
Ustawić silnik w trybie pracy jałowej.
Wyregulować obroty silnika tak, aby silnik
pracował bez dławienia się (praca jałowa
zbyt wolna).
S Jeśli silnik gaśnie lub dławi się, w celu
zwiększenia obrotów silnika należy
obrócić śrubę obrotów jalowych w kierun-
ku zgodnymz ruchemwskazówekzegara.

S Aby zmniejszyć obroty silnika, śrubę ob-
rotów jałowych należy przekręcić w kier-
unku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara.
Śruba obrotów jałowych

Pokrywa
filtra
powietrza

Jeśli wymagana jest dodatkowa pomoc lub
jeśli nie są Państwo pewni jak wykonać
opisaną regulację, należy skontaktować się
z autoryzowanym punktem handlowo---
serwisowym.

PRZECHOWYWANIE

OSTRZEŻENIE: Pod koniec sezonu
lub jeśli urządzenie nie będzie używane przez
okres dłuższy niż30 dninależy jeodpowiednio
przygotować do przechowywania.
S Przed przewożeniem lub przechowywaniem
urządzenia należy wyłączyć silnik, zaczekać
aż ostygnie oraz odpowiednio zabezpieczyć
urządzenie.

S Urządzenie należy przechowywać w dobrze
wentylowanym miejscu i tam, gdzie nie ist-
nieje ryzyko kontaktu oparów paliwa z iskra-
mi lub płomieniem w podgrzewaczach
wody, silnikach elektrycznych,
przełącznikach, piecach, itp.

S Urządzenie należy przechowywać z
nałożonymi wszystkim osłonami.
Urządzenie należy położyć tak, aby jego
ostre części nie zraniły przypadkowych osób.

S Urządzenie należy przechowywać z dala od
dzieci.
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE
URZĄDZENIA
S Jeśli urządzenie będzie przechowywane
przez dłuższy okres czasu należy je grun-
townie wyczyścić. Urządzenie należy
przechowywaćwmiejscu czystym i suchym.

S Należy lekko naoliwić zewnętrzne po-
wierzchnie metalowe.

KONSERWACJA SILNIKA
S Odkręcić świecę zapłonową i przez otwór
świecydolać1 łyżeczkęoleju silnikowegodo
silników dwusuwowych chłodzonych po-
wietrzem. Powoli pociągać linkę rozrusznika
8 do 10 razy, aby równomiernie
rozprowadzić olej.

S Założyć nową świecę zapłonową (zalecanej
marki oraz odpowiednią do zakresu temper-
atury roboczej).

S Wyczyścić filtr powietrza.
S Sprawdzić, czy nie poluzowały się śruby i
nakrętki. Wymienić wszystkie uszkodzone,
złamane lub zużyte części.

S W każdym nowym sezonie należy użyć no-
wego paliwa pamiętając o przygotowaniu
odpowiedniej mieszanki z olejem.
INNE ZALECENIA
S Benzyny nie należy przechowywać dłużej
niż jeden sezon.

S Jeśli kanister rdzewieje należy go wymienić.



-- 69 --

1. Patrz TANKOWANIE w rozdziale
dot. eksploatacji urządzenia.

2. Założyć odpowiednią świecę
zapłonową.

3.Skontaktować się z autoryzowanym
punktem handlowo---serwisowym.
4. Skontaktować się z autoryzowanym
punktem handlowo---serwisowym.

PROBLEM PRZYCZYNA CO ZROBIĆ
Nie da się
uruchomić
silnika.

1. Zalany silnik.
2. Pusty zbiornik paliwa.

3. Świeca zapłonowa nie daje
iskry.

4. Paliwo nie dopływa do
gaźnika.

5. Za słabe sprężanie.

1. Patrz INSTRUKCJA ROZRUCHU
2. Zatankować zbiornik odpowiednią
mieszanką paliwową.

3. Założyć nową świecę zapłonową.

4. Sprawdzić, czy filtr paliwa nie jest
zanieczyszczony; wymienić filtr.
Sprawdzić, czy przewody paliwa
nie są zagięte lub pęknięte;
naprawić lub wymienić.

5. Skontaktować się z autoryzowanym
punktem handlowo---serwisowym.

Silnik pracuje
nieprawidłowo
na biegu
jałowym.

1. Paliwo nie dopływa do
gaźnika.

2. Konieczna regulacja
gaźnika.

3. Zużyte uszczelki
wału korbowego.

4. Za słabe sprężanie.

1. Sprawdzić, czy filtr paliwa nie jest
zanieczyszczony; wymienić filtr.
Sprawdzić, czy przewody paliwa
nie są zagięte lub pęknięte;
naprawić lub wymienić.

2. Skontaktować się z autoryzowanym
punktem handlowo---serwisowym.

3.Skontaktować się z autoryzowanym
punktem handlowo---serwisowym.
4.Skontaktować się z autoryzowanym
punktem handlowo---serwisowym.

1. Zanieczyszczony filtr
powietrza.

2. Paliwo nie dopływa do
gaźnika.

3. Zanieczyszczona świeca
zapłonowa.

4. Zatkany iskrochron.
5. Konieczna regulacja
gaźnika.

6. Osad węglowy.

7. Za słabe sprężanie.

Silnik nie
zwiększa
obrotów, ma
mała moc lub
gaśnie przy
większym
obciążeniu.

1. Wyczyscic lub wymienic filtr
powietrza.

2. Sprawdzić, czy filtr paliwa nie jest
zanieczyszczony; wymienić filtr.
Sprawdzić, czy przewody paliwa
nie są zagięte lub pęknięte;
naprawić lub wymienić.

3. Wyczyścić lub wymienić świecę
zapłonową i sprawdzić szczelinę
świecy.

4. Wymienić iskrochron.
5. Skontaktować się z autoryzowanym
punktem handlowo---serwisowym.

6. Skontaktować się z autoryzowanym
punktem handlowo---serwisowym.

7.Skontaktować się z autoryzowanym
punktem handlowo---serwisowym.

Z silnika
wydobywa
się za dużo
spalin.

1. Ssanie częściowo włączone.
2. Nieprawidłowa mieszanka
paliwowa.

3. Zanieczyszczony filtr
powietrza.

4. Konieczna regulacja
gaźnika.

1. Dokonać regulacji ssania.
2. Opróżnić zbiornik paliwa i
zatankować go odpowiednią
mieszanką paliwową.

3. Wyczyścić lub wymienić filtr
powietrza.

4.Skontaktować się z autoryzowanym
punktem handlowo---serwisowym.

Silnik
nadmiernie się
rozgrzewa.

1. Nieprawidłowa mieszanka
paliwowa.

2. Niewłaściwa świeca
zapłonowa.

3. Konieczna regulacja
gaźnika.

4. Osad węglowy.

USUWANIE USTEREK
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do czynności naprawczych należy
zawsze odłączyć świecę zapłonową (za wyjątkiem tych czynności, które muszą być
wykonywane, gdy urządzenia jest w ruchu).
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności WE (Dotyczy tylko Europy)
My, Husqvarna Outdoor Products Italia, S.p.A., Valmadrera, Italy. Tel:
+39--0341--203211, deklarujemy, przyjmując wyłączną odpowiedzialność, że
dmuchawa do liści firmy model McCulloch Mac GBV 325 o numerach seryjnych
począwszy od 2007---335N00001 (rok, po którym następuje numer seryjny, podany jest
wyraźnie na tabliczce znamionowej), są zgodne z przepisami zawartymi w
DYREKTYWIE RADY:
dyrektywie 98/37/EG z dn. 22 czerwca 1998 r., “dotyczącej maszyn”, aneks IIA.
dyrektywie 2004/108/EG z dn. 15 grudnia 2004 r., “dotyczącej kompatybilności
elektromagnetycznej”, wraz z aktualnie obowiązującymi dodatkami.
dyrektywie 2000/14/EG z dn. 8 maja 2000 r., “dotyczącej emisji hałasu do otoczenia”,
aneks V. Zmierzona moc akustyczna wynosi 103,9 dB(A), a gwarantowana moc
akustyczna jest równa 108 dB(A). Nominalny strumień powietrza wynosi 0,142 m3/s
Zastosowano następujące normy: EN12100--1:2003, EN 12100--2:2003 oraz CISPR
12:1997.
Zatwierdzenie typu wykonał Szwedzki Instytut Badań Maszyn, SMP,
Fyrisborgsgatan 3 S---754 50 Uppsala, Szwecja. Świadectwo noszą numery:
SEC/07/1219.

07---12---01
Michael S. Bounds, Dyrektor
Dział Standaryzacji i Bezpieczeństwa
RęcznychUrzadzeń dla Ogrodnictwa

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNUYCH
MODEL: Mac GBV 325
SILNIK
Pojemność, cm3 25
Maksymalna moc silnika, zgodnie z ISO 8893, kW 0,75
Praca jałowa +/--- 400, obr/min 3700
Tłumik z katalizatorem Tak
WAGA
DMUCHAWA, kg 4,25
POJEMNOŚĆ
Pojemność zbiornika paliwa, cm3 540
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO
Zgodnie z ISO 7917
DMUCHAWA
Bieg jałowy, dB(A) 76,6
Rozbieganie silnika, dB(A) 96,7
ODKURZACZ
Bieg jałowy, dB(A) 81,0
Rozbieganie silnika, dB(A) 98,6
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
Zgodnie z ISO 10884
Poziom mocy akustycznej, mierzony dB(A) 103,9
Poziom mocy akustycznej, gwarantowany LWA dB(A) 108,0
WIBRACJE
Zgodnie z ISO 7916
DMUCHAWA
Bieg jałowy, uchwyt górny, m/s2 4,5
Rozbieganie silnika, uchwyt górny, m/s2 13,6
ODKURZACZ
Bieg jałowy, uchwyt lewy/tylny, m/s2 2,7/2,5
Rozbieganie silnika, uchwyt lewy/tylny, m/s2 11,4/14,5

ADRES: Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A.
Via Como 72
Valmadrera, Lecco
ITALY I--23868
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Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A.
Via Como 72

Valmadrera, Lecco
ITALY I--23868

Visit our website at www.mcculloch--europe.com


