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RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
INFORMAŢII IMPORTANTE: Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste
instrucţiuni şi să vă asiguraţi că le---aţi înţeles bine înainte de a folosi
aparatul. Păsţrati aceste instrucţiuni pentru a le consulta şi pe viitor.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
SVARĪGA INFORMĀCIJA: Lūdzu rūpīgi izlasiet šīs pamācības un pārlie-
cinieties, ka jūs tās saprotat, pirms sākat lietot ierīci. Saglabājiet šīs
lietošanas pamācības turpmākām atsaucēm.

INSTRUKCIJŲ VADOVAS
SVARBI INFORMACIJA: prieš naudodamiesi šiuo įrenginiu, prašom
atidžiai perskaityti šias instrukcijas ir įsitikinkite, kad viską supratote.
Saugokite šias intrukcijas, kad galėtumete jas paskaityti ateityje.

KASUTUSJUHEND
TÄHTIS INFO: Enne seadme kasutamist lugege need juhised palun
tähelepanelikult läbi. Hoidke need juhised tuleviku tarbeks alles.
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ИНДЕКС НА СИМВОЛИТЕ 

 
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
ВНИМАНИЕ! Неспазването на всички правила за безопасност и предпазни мерки може да доведе до 
сериозно нараняване. 
  

ОПОЗНАЙТЕ УРЕДА СИ 
· Прочетете ръководството внимателно, докато разберете напълно и можете да следвате всички правила 

за безопасност, предпазни мерки и инструкции за експлоатация, преди да се да използвате този уред. 
· Използването на уреда следва да се ограничи до потребители, които разбират и могат да изпълняват 

всички предупреждения и правила за безопасност в това ръководство. 
ВНИМАНИЕ! Направете оглед на мястото, преди да включите уреда. Отстранете всички отпадъци и 
твърди предмети като камъни, стъкла, жица и др., които могат рикошират, да се изхвърлят или по друг начин 
да причинят нараняване или повреда при работа. 
 

Използвайте уреда си като духалка за: 
· Прочистване на отпадъци или отрязана трева от алеи, тротоари, дворове и др. 
· Издухване на отрязана трева, слама или листа на купчини, около фуги или между тухлите. 
Използвайте уреда си като вакуум за: 
· Събиране на изсъхнал материал като листа, трева, клонки и парчета хартия. 
· За най-добри резултати при използването на вакуум, работете с уреда при високи обороти. 
· Движете го бавно назад и напред върху материала, който изсмуквате. Избягвайте да поставяте уреда 

дълбоко в куп отпадъци, тъй като така може да го задръстят. 
· За най-добри резултати, дръжте вакуумната тръба на около 2 см над земята. 
 

ПЛАНИРАЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО 
AIEIAIEA! Тази машина създава електромагнитно поле по време на работа. При някои обстоятелства това 
поле може да интерферира с активни или пасивни медицински имплантанти. За да намалите риска от 
сериозно или фатално нараняване, ние препоръчваме лицата с медицински имплантанти да се консултират 
с лекаря си и производителя на медицинския имплантант, преди да започнат да работят с тази машина. 
· Винаги използвайте защита за очите и ушите, когато работите или извършвате техническо обслужване на 

уреда. Като носите защита на очите, няма да може камъни или отпадъци да бъдат отхвърлени или да 
рикошират в очите и лицето ви и да предизвикат ослепяване или сериозно нараняване. Защитата за 
очите трябва да е с маркировка Z87. 

· Винаги трябва да бъдете с покрити стъпала. Не трябва да бъдете боси или обути в сандали. 
· Винаги носете респиратор или лицева маска, работите в запрашена среда.  

ОПАСНОСТ! Тази духалка 
може да бъде опасна! При 
невнимателна или неправилна 
употреба може да се стигне до 
сериозно и дори смъртоносно 
нараняване. 
 
Прочетете и разберете 
ръководството за работа, 
преди да започнете работа с 
духалката. 
 
Трябва да се носят одобрени 
защитни очила или козирка, 
oдобрена защита за ушите, 
Лицева маска, когато се работи 
в запрашена среда. 
 
 
Винаги носете предпазни 
ръкавици. 
 
ВНИМАНИЕ! Спрете мотора и 
се уверете, че лопатките на 
ротора вече не се въртят, 
преди отваряне на вратичката 
за вход на вакуума или опит да 
поставите или извадите 
тръбите за вакуум или духане. 
Въртящите се лопатки може да 
причинят сериозно нараняване. 
 
Инструкции за  
от варяне на  
капака на отвора 
за вакуум. 
 
 
 

Използвайте безоловен или качествен 
оловен бензин и двутактово масло. 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! Духалката може да хвърля 
предмети при висока скорост, които може 
да рикошират и да ударят оператора. Това 
може да доведе до сериозно нараняване 
на очите. 
 
ВНИМАНИЕ! Заглушителят винаги се 
нагрява по време на употреба.  Като 
правите това, не докосвайте заглушителя 
и не позволявайте материали, подлежащи 
на възпламеняване (например изсушена 
трева или гориво) да се докосват до него. 
 
 
Операторът на машината трябва да 
подсигури при работа да няма никой в 
радиус от 15 метра. Когато на една и съща 
площ работят няколко оператори, трябва 
да се спазва разстояние на безопасност 
поне 15 метра. 

 

Ниво на звуковото 
налягане на 7,5 
метра 

 

Ниво на звуковата 
мощност 
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 Косата ви трябва да е прибрана, с дължина над рамената. Привържете или свалете украшенията, 
широките дрехи или дрехи със свободно висящи връзки, ремъци, пискюли и др. Те могат да бъдат 
захванати в движещи се части. 

· Не работете с този уред, когато сте изморени, болни, разстроени или под въздействие на алкохол или 
медикаменти. 

· Дръжте децата, страничните хора и животните на разстояние минимум 15 метра от зоната на работа, 
когато стартирате или работите с уреда. Не насочвайте струята на духалката срещу хора или животни. 

 

С ГОРИВОТО ТРЯБВА ДА СЕ БОРАВИ ВНИМАТЕЛНО 
· Не допускайте източници на искри или пламък (включително пушене, открит пламък или работа, при която 

излизат искри) на местата, в които се смесва или налива гориво. 
· Смесвайте и наливайте гориво на открито; съхранявайте горивото на хладно, сухо, добре проветрявано 

място; използвайте одобрен, маркиран контейнер за всички цели по отношение на горивото. 
· Не пушете, докато боравите с гориво или работите с уреда. 
· Уверете се, че уредът е правилно монтиран и в изправно състояние. 
· Не пълнете резервоара на горивото, докато моторът е горещ или работи. 
· Избягвайте разливането на гориво или масло. Преди стартиране на мотора избършете разлятото гориво. 
· Преди да стартирате мотора, се отдалечете поне на 3 метра от горивото и мястото на зареждане с 

гориво. 
· Винаги съхранявайте бензина в контейнер, одобрен за възпламеними течности. 
 

РАБОТЕТЕ С УРЕДА СИ БЕЗОПАСНО 
ВНИМАНИЕ! Спрете двигателя, преди да отворите входната вратичка за вакуум. Моторът трябва да бъде 
спрян, а лопатките на ротора вече да не се въртят, за да се избегне сериозно нараняване от въртящите се 
лопатки. 
· Тази градинска духалка / смукалка е предназначена само за издухване или отстраняване на листа и други 

отпадъци по земята. 
· Преди всяка употреба проверявайте уреда за износени, разхлабени, липсващи или повредени части. Не 

използвайте уреда, докато не е в изправно работно състояние. 
· Поддържайте външните повърхности чисти от масло и гориво. 
· Никога не стартирайте и не използвайте уреда в затворено помещение или сграда. Вдишването на 

отработили газове може да е смъртоносно. 
· Заглушителите, оборудвани с катализатор се нагорещяват извънредно много при употреба и след 

спиране. Това се отнася и за скоростите на празен ход. При допир може да настъпи изгаряне на кожата. 
Имайте предвид опасността от пожар! 

· За да избегнете токов удар от статично електричество, не носете гумени ръкавици или други изолирани 
ръкавици при работа с уреда. 

· Не поставяйте уреда на друга повърхност, освен на чисто, твърдо място, докато моторът работи. 
Предмети като чакъл, пясък, прах, трева и др. могат да бъдат вдигнати с поемания въздух и изхвърлени 
през отвора за отвеждане, като повредят уреда, имущество или предизвикат сериозно нараняване на 
страничен човек или оператора. 

· Избягвайте опасни среди. Не използвайте на непроветрявани места или на места, на които може да има 
избухливи изпарения или натрупване на въглероден окис. 

· Не се пресягайте и не използвайте уреда от нестабилни повърхности като стълби, стръмни склонове, 
покриви и др. Винаги поддържайте стабилна стойка и равновесие. 

· Не поставяйте предмети вътре в тръбите на духалката; винаги насочвайте продухването на отпадъци 
настрани от хора, животни, стъкло и твърди предмети като дървета, автомобили, стени и др. Силата на 
въздуха може да изхвърли камъни, пръст или клони или да рикошира, при което да пострадат хора или 
животни, да бъдат счупени стъкла или да бъде причинена друга повреда. 

· Никога не пускайте уреда, без да сте поставили необходимото оборудване. Когато използвате уреда си 
като духалка, винаги монтирайте тръбите на духалката. Когато използвате уреда си като вакуум, винаги 
монтирайте тръбите за вакуум и торбичката за вакуум. Внимавайте торбичката за вакуум да е напълно 
затворена с ципа. 

· Проверявайте често отвора за поемане на въздух, тръбите на духалката, вакуумните тръби и коляновата 
тръба, винаги при спрян мотор и прекъсната връзка към свещта. Поддържайте тръбите за изпускане 
чисти от отпадъци, които може да се натрупат и да ограничат въздушния поток. 

· Никога не поставяйте никакви предмети в отвора за поемане на въздух, тъй като това може да ограничи 
правилния поток въздух и да причини повреда на уреда. 

· Не използвайте уреда за разпръскване на химикали, торове или други препарати, които може да 
съдържат токсични вещества. 

· За да избегнете разпространяване на огън, не използвайте уреда в близост до запалени листа или 
храсти, огнища, ями за барбекю, пепелници и др. 

· Използвайте само за работите, описани в това ръководство. 
 

ИЗВЪРШВАЙТЕ ПОДХОДЯЩО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 
· Всички работи по техническо обслужване и сервиз, които не са описани в ръководството за работа, 

трябва да се изпълняват от упълномощен сервиз. 
· Прекъснете връзката към свещта преди техническо обслужване, освен при настройки на карбуратора. 
· Използвайте само принадлежности и резервни части на McCulloch, както се препоръчва; използването на 

други части може да обезсили вашата гаранция и да причини повреда на уреда. 
· Изпразнете резервоара за гориво, преди да приберете на съхранение уреда. Използвайте докрай 

горивото, останало в карбуратора, като стартирате двигателя и го оставите да работи, докато спре. 
· Не използвайте никаква принадлежност или приспособление освен препоръчваните от производителя за 

този уред. 
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· Не съхранявайте уреда или гориво в затворено помещение, където парите могат да достигнат до искри 
или открит пламък от нагреватели на вода, електромотори или превключватели, пещи и др. 

· Съхранявайте уреда на сухо място далеч от обсега на деца. 
· Обезопасете машината при транспортиране. 
БЕЛЕЖКА ЗА БЕЗОПАСНОСТТА: Излагането на вибрации при продължителна употреба на ръчни 
инструменти с бензиново задвижване може да предизвика увреждане на кръвоносни съдове или нерви в 
пръстите, ръцете и ставите на хора, податливи към нарушения на кръвообращението или отоци. Установено, 
че продължителна употреба при студено време може да е причина за увреждане на кръвоносни съдове у 
здрави хора. Ако възникнат симптоми като безчувственост, болка, загуба на сила, промяна в цвета или 
текстурата на кожата, както и загуба на усещане в пръстите, ръцете или ставите, преустановете 
използването на този инструмент и потърсете лекарска помощ. Противовибрационната система не 
гарантира избягването на тези проблеми. Потребители, използващи мощни инструменти постоянно и 
редовно, трябва да следят отблизо своето физическо състояние и състоянието на този инструмент. 
 

КОЕ КАКВО Е? 

 
МОНТАЖ 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА 
Проверете съдържанието на кутията по следния списък: 
· Духалка 
· Горна тръба на духалката 
· Долна тръба на духалката 
· Високоскоростен накрайник 
· Колянова тръба 
· Торбичка за вакуум 
· Горна тръба за вакуум 
· Долна тръба за вакуум 
· Винт за сглобяване на тръби за вакуум 
ЗАБЕЛЕЖКА: Нормално е при празен резервоар на горивото горивният филтър да трака. 
 

МОНТАЖ 
ВНИМАНИЕ! Спрете мотора и се уверете, че лопатките на ротора вече не се въртят, преди отваряне на 
вратичката за вход на вакуума или опит да поставите или извадите тръбите за вакуум или духане. 
Въртящите се лопатки може да причинят сериозно нараняване. Винаги прекъсвайте връзката към свещта 
преди техническо обслужване или при достъп до движещи се части. 
ВНИМАНИЕ!Ако уредът е получен в монтирано състояние, повторете всички стъпки, за да се уверите, че е 
монтиран правилно и всички фиксатори са здраво закрепени. Следвайте всяка информация за безопасност в 
ръководството и върху уреда. 
· За монтиране е необходима стандартна отвертка. 

КОЕ КАКВО Е? 
1. Лостче на газта 
2. Ключа STOP   
3. Бутон за заливане  
4. Лостче на дросела      
5. Капачка на горивото      
6. Въже за стартиране 
7. Задна дръжка  
8. Свещ 

9. Горна тръба на духалката 
10. Долна тръба на духалката 
11. Високоскоростен накрайник  
12.  Колянова тръба 
13. Торбичка за вакуум 
14. Горна тръба за вакуум  
15. Долна тръба за вакуум 
16. Ръководство за работа 
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МОНТАЖ НА ДУХАЛКА 
МОНТАЖ НА ТРЪБАТА НА ДУХАЛКАТА 
1. Подравнете реброто на горната тръба на духалката с канала на изхода на духалката; плъзнете тръбата 

на място. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Застопоряващият болт на тръбата трябва да бъде достатъчно хлабав, за да може 
вакуумните тръби да се вкарат в отвърстието на прахосмукачката. Разхлабете болта като завъртите в 
посока, обратна на часовниковата стрелка (не сваляйте гайките). 

 
2. Закрепете тръбата като завъртите болта в посока на часовниковата стрелка. 
3. Подравнете прорезите на долната тръба на духалката с издатините на горната тръба на духалката. 

 
4. Плъзнете долната тръба на духалката върху горната тръба. 
5. Завъртете долната тръба на духалката по часовниковата стрелка, докато се почувства щракване, за да 

се закрепи долната тръба на духалката за горната тръба на духалката. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато горната и долната тръби на духалката са сглобени правилно, стрелките на двете 
тръби ще се подравнят. 

 
6. За да извадите тръбите, завъртете болта в посока, обратна на часовниковата стрелка, за да разхлабите 

тръбите (не сваляйте гайките); извадете тръбите. 
 

СГЛОБЯВАНЕ НА ВИСОКОСКОРОСТНИЯ НАКРАЙНИК 
Когато е необходима по-висока скорост на въздуха, използвайте високоскоростния накрайник. 
1. Подравнете прорезите на накрайника с издатините на долната тръба на духалката. 

 
2. Плъзнете накрайника върху долната тръба на духалката. 
3. Завъртете накрайника по часовниковата стрелка, докато се усети щракване, за да закрепите  

  накрайника към долната тръба на духалката. 
 
 
 

МОНТАЖ НА ВАКУУМ 
МОНТАЖ НА ТОРБИЧКАТА ЗА ВАКУУМ 
1. Разтворете ципа на торбичката за вакуум и вкарайте коляновата тръба. 
2. Натиснете тесния край на коляновата тръба през малкия отвор в торбичката. 

Изход на духалката 

 

Канал
Ребро

Долна тръба на духалката 
   Издатина 

 
Прорез   

Высокоскоростная насадка 

Горна тръба на духалката

Долна тръба на духалката 

 

Издатина

Прорез

Застопоряващ 
болт на 
тръбата и 
гайка 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че ръбът на малкия отвор е подравнен с разтворената част на коляновата 
тръба, а реброто на коляновата тръба е отдолу. 
3. Затворете ципа на торбичката. Уверете се, че е затворен напълно. 
4. Свалете тръбата на духалката от мотора. 

 

 
 

5. Вкарайте коляновата тръба в изхода на духалката. Уверете се, че коляновата тръба е подравнена с 
канала на изхода на духалката. 

6. За да извадите тръбите, завъртете болта в посока, обратна на часовниковата стрелка, за да разхлабите 
тръбите; извадете тръбите. 

 
МОНТАЖ НА ВАКУУМНАТА ТРЪБА 
ВНИМАНИЕ! Спрете мотора и се уверете, че лопатките на ротора вече не се въртят, преди отваряне на 
вратичката за вход на вакуума или опит да поставите или извадите тръбите за вакуум или духане. 
Въртящите се лопатки може да причинят сериозно нараняване. 
1. Вкарайте върха на отвертка на мястото за закачване на отвора за вакуум. 

 
 

2. Внимателно наведете дръжката на отвертката към лицето на устройството, за да освободите палеца,   
   като същевременно дръпнете капака на входа за вакуум с другата си ръка. 

3. Придържайте капака на отвора за вакуум отворен, докато поставите горната тръба за вакуум. 
 

Малък отвор

Ребро
Колянова тръба 

Отвор с цип

Ребро

Канал                     

Място за заключване 
 
 

Изход на 
духалката 
 

Място за 
заключване 
 

Капак на отвора за вакуум 
 



 55

 
 

4. Подравнете издатините отвътре на отвора за вакуум с прорезите на горната тръба за вакуум. 

 
5. Натиснете горната тръба за вакуум в отвора за вакуум. Завъртете тръбата по часовниковата стрелка,    

   докато се усети щракване, за да закрепите тръбата към духалката. 

 
6. Подравнете скосения край на долната тръба за вакуум, както е показано. одравнете долната тръба за  

   вакуум, както е показано. Натиснете долната тръба за вакуум в горната тръба за вакуум, докато  
   долната тръба застане здраво в горната (около 7 см).  

 
7. Когато тръбите за вакуум са сглобени, етикетът трябва да бъде в долната част на горната тръба.   

   Сглобете двете тръби в постоянно съединение с приложения винт. 

Капак на отвора за вакуум

Отвор за вакуум 
 

Издатина 
 
 

Прорез

Скосен край на долната тръба на 
духалката 
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КАК ДА ОБЪРНЕТЕ УРЕДА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАКУУМ ДО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДУХАЛКА 
1. Извадете коляновата тръба и торбичката за вакуум, като завъртите ръкохватката обратно на 

часовниковата стрелка, за да разлабите коляновата тръба. 
2. Свалете вакуумните тръби, като завъртите тръбите по часовниковата стрелка. 
3. Затворете капака на входа за вакуум и се уверете, че е затворен със заключване. 
4. Поставете отново тръбата на духалката (вж. МОНТАЖ НА ТРЪБАТА НА ДУХАЛКАТА). 

 

РЕГУЛИРАНЕ НА РЕМЪКА ЗА РАМО (само за използване с вакуум) 
1. Дръжте уреда, както е показано, като страната на заглушителя сочи обратно на тялото и дрехите ви. 
2. Прекарайте ремъка за рамо през глава и върху дясното си рамо. 
3. Протегнете лявата си ръка към гърба на торбичката за вакуум. 
4. Регулирайте ремъка за рамо, докато шевът торбичка за вакуум/ремък за рамо легне между палеца и 

показалеца ви. 
5. Уверете се, че въздух може да преминава свободно от коляновата тръба в торбичката. Ако торбичката е 

смачкана, уредът няма да работи правилно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горна тръба за вакуумДолна тръба за вакуум
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РАБОТНО ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 
СЪВЕТИ ПРИ РАБОТА 
· Докато почиствате с вакуум или духане отпадъците, дръжте уреда със страната на заглушителя обратно 

на тялото и дрехите си (вж. РАБОТНО ПОЛОЖЕНИЕ). 
· За да намалите риска от загуба на слух, свързана с нивата на звука, е необходима защита за слуха. 
· За да намалите риска от нараняване, свързано с допиране до въртящи се части, спрете мотора, преди да 

монтирате или сваляте приспособления. Не работете без поставени предпазители. 
· Работата с мощно оборудване трябва да се извършва в разумни часове - не рано сутринта и не през 

нощта, когато може да пречи на хората. Спазвайте часовете, указани в местните разпоредби. Обикновено 
препоръките са от 9 до 17 часа, от понеделник до петък. 

· За да намалите нивата на шум, ограничете брой единици апаратура, включени по едно и също време. 
· За да намалите нивата на шум, при работа с духалката използвайте най-ниските достатъчни за работата 

обороти на мотора. 
· Преди духане намалете гъстотата на отпадъците с използване на гребла и метли. 
· В прашни среди, навлажнявайте леко повърхностите или използвайте приспособление за напръскване, 

когато има в наличност вода. 
· Пестете водата, като използвате духалки вместо маркучи за много приложения при ливади и градини, 

включително места като канали, сита, дворове, решетки, веранди и градини. 
· Внимавайте за деца, домашни животни, отворени прозорци или прясно измити автомобили. Продухвайте 

отпадъците безопасно. 
· Използвайте пълния удължител на дюзата на духалката, така че въздушният поток да може да работи в 

близост до земята. 
· След използването на духалки и друго оборудване, ПОЧИСТЕТЕ! Изхвърляйте отпадъците в кофите за 

боклук. 
 

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА МОТОРА 
ВНИМАНИЕ! Преди да започнете, непременно прочетете информацията за горивото в раздела на 
правилата за безопасност. Ако не разбирате правилата за безопасност, не се опитвайте да зареждате уреда 
си. Обърнете се към упълномощен сервиз. 
 

ЗАРЕЖДАНЕ НА МОТОРА С ГОРИВО 
ВНИМАНИЕ! При зареждане с гориво сваляйте капачката за горивото бавно. 
Моторът е сертифициран за работа с безоловен бензин. Преди работа бензинът трябва да се смеси с добро 
количество масло за 2-тактов мотор с въздушно охлаждане. Препоръчваме масло марка McCulloch, смесено 
в съотношение 40:1 (2,5%). Съотношение 40:1 се постига чрез смесването на 0,125 литра масло с 5 литра 
безоловен бензин. Когато смесвате горивото, следвайте инструкциите, означени върху контейнера. Винаги 
прочитайте правилата за безопасност по отношение на горивото, преди да заредите уреда си с гориво. 
 

ВАЖНО 
Опитът е показал, че горива, смесени със спирт (наречени газохол или използващи етанол или метанол) 
могат да привличат влагата, което да доведе до отделянето и образуването на киселини при съхранението 
им. Киселинният газ може да повреди горивната система на мотора, докато се съхранява. За да избягвате 
проблеми с мотора, изпразнете горивната система преди съхраняване за срок от 30 дни или повече. 
Източете резервоара за гориво, стартирайте двигателя и го оставете да работи, докато горивопроводите и 
карбураторът не се изпразнят. През следващия сезон използвайте ново гориво. Никога не използвайте 
продукти за почистване на мотора или карбуратора в резервоара за гориво, защото така може да възникне 
перманентно увреждане на горивния резервоар. 
 

Защита на слуха   Защита на слуха 
  
 
              Защита за 

        очите 

Духалка                                 Вакуум 
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СПИРАНЕ НА МОТОРА 
· Отпуснете спусъка на газта. 
· Натиснете и задръжте ключа STOP в положение STOP, докато моторът спре. 
 

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА МОТОРА 
ВНИМАНИЕ! Вие ТРЯБВА да се уверите, че тръбите са закрепени, преди да използвате уреда. 
· Напълнете мотора с гориво. Отдалечете се поне на 3 метра от мястото на зареждане с гориво. 
· Дръжте уреда в начално положение, както е показано. Уверете се, че краят на духалката е насочена 

настрани от хора, животни, стъкло и твърди предмети. 

 
ВНИМАНИЕ! При стартиране на мотора, дръжте уреда, както е показано. Не поставяйте уреда на друга 
повърхност, освен на чисто, твърдо място, докато моторът се стартира или работи. Предмети като чакъл, 
пясък, прах, трева и др. могат да бъдат вдигнати с поемания въздух и изхвърлени през отвора за отвеждане, 
като повредят уреда, имущество или предизвикат сериозно нараняване на страничен човек или оператора. 
 

СТАРТИРАНЕ НА СТУДЕН МОТОР (или на топъл мотор след свършване на горивото) 
1. Бавно натиснете балончето за заливане 6 пъти. 
2. Преместете лостчето за дросела на положение ПЪЛЕН ДРОСЕЛ. 
3. Натиснете и задръжте натиснат спусъка, докато изпълните всички останали стъпки.  

 
4. Дърпайте въжето за стартиране рязко, докато моторът издаде звук като че ли опитва да стартира, но 

не го дърпайте повече от 6 пъти. 
5. Веднага след като моторът издаде звук, като че ли опитва да стартира, преместете лостчето на 

дросела на ПОЛОВИН ДРОСЕЛ. 
6. Дърпайте въжето за стартиране рязко, докато моторът стартира, но не повече от 6 пъти. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако моторът не стартира след 6 дръпвания (в положение ПОЛОВИН ДРОСЕЛ), 
преместете лостчето на дросела на положение ПЪЛЕН ДРОСЕЛ и натиснете балончето за заливане 6 
пъти. Натиснете и задръжте спусъка на газта и издърпайте въжето за стартиране още 2 пъти. 
Преместете лостчето на дросела в положение ПОЛОВИН ДРОСЕЛ и издърпайте въжето за 
стартиране, докато моторът заработи, но не повече от 6 дръпвания. Ако моторът не стартира, 
вероятно е задавен. Преминете към СТАРТИРАНЕ НА ЗАДАВЕН МОТОР. 

СТАРТОВО ПОЛОЖЕНИЕ

Духалка   

Вакуум 

Бутон за заливане

Лостче за стартиране 

Въже за стартиране 
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7. След като моторът стартира, оставете да поработи 10 секунди, а след това преместете лостчето на 
дросела на ИЗКЛЮЧЕН ДРОСЕЛ (RUN). Оставете уреда да работи още 30 секунди на ИЗКЛЮЧЕН 
ДРОСЕЛ (RUN), преди да отпуснете спусъка на газта. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако моторът спре при 
положение на лостчето ИЗКЛЮЧЕН ДРОСЕЛ (RUN), преместете лостчето на дросела на положение 
ПОЛОВИН ДРОСЕЛ и издърпайте въжето, докато моторът заработи, но не повече от 6 пъти. 

 

СТАРТИРАНЕ НА ТОПЪЛ МОТОР 
1. Преместете лостчето за дросела в положение ПОЛОВИН ДРОСЕЛ. 
2. Натиснете и задръжте спусъка на газта. Задръжте спусъка на газта натиснат докрай, докато моторът 

заработи гладко. 
3. Дърпайте въжето за стартиране рязко, докато моторът стартира, но не повече от 6 пъти. 
4. Оставете мотора да поработи 15 секунди, а след това преместете лостчето на дросела на ИЗКЛЮЧЕН 

ДРОСЕЛ (RUN). 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако моторът не стартира, дръпнете въжето за стартиране още 5 пъти. Ако моторът все още не 
работи, той вероятно е задавен. 
 

СТАРТИРАНЕ НА ЗАДАВЕН МОТОР 
Задавените мотори могат да се стартират, като се постави лостчето за дросела в положение ИЗКЛЮЧЕН 
ДРОСЕЛ (RUN); след това дръпнете въжето, за да прочистите мотора от излишното гориво. Това може да 
изисква много дръпвания на дръжката за стартиране, в зависимост от степента на задавяне на уреда. 
Ако моторът все още не се стартира, вж. ТАБЛИЦАТА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ. 
 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 
ВНИМАНИЕ! Избягвайте допиране до заглушителя, освен ако моторът и заглушителят са студени. При 
горещ заглушител може да се получат сериозни изгаряния. 
 

ВНИМАНИЕ! Прекъснете връзката към свещта преди техническо обслужване, освен при настройки на 
карбуратора. 
 

ПРОВЕРЕТЕ ЗА РАЗХЛАБЕНИ ФИКСАТОРИ И ЧАСТИ 
· Заглушител 
· Конзола на свещта 
· Въздушен филтър 
· Винтове на кожуха 
 

ПРОВЕРЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕНИ ИЛИ ИЗНОСЕНИ ЧАСТИ 
Обърнете се към упълномощен сервиз за замяна на повредените или износени части. 
· Резервоар за гориво - Спрете да използвате уреда, ако резервоарът за гориво е повреден или тече. 
· Торбичка за вакуум - Спрете да използвате торбичката за вакуум, ако е разкъсана или повредена. 
 

ПРОВЕРЕТЕ И ПОЧИСТЕТЕ УРЕДА И ЕТИКЕТИТЕ 
· След всяка употреба проверявайте уреда за разхлабени или повредени части. Почистете уреда и 

стикерите, като използвате влажна кърпа със слаб миялен препарат. 
· Избършете уреда с чиста суха кърпа. 
 

ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР 

 
Почистване на въздушния филтър: 
Замърсеният въздушен филтър влошава работата на мотора и увеличава потреблението на гориво и 
вредните емисии. Винаги почиствайте след всеки 5 часа работа или всяка година - което от двете настъпи 
по-рано. 
1. Почиствайте капака и мястото около него, за да не позволите отпадъци да попаднат в камерата на 

карбуратора, когато бъде свален капакът. 
ЗАБЕЛЕЖКА :  Преместете лостчето на дросела в положение РАБОТА, преди да отворите капака на 
въздушния филтър. 
2. Отворете капака на филтъра, като натиснете бутона (вж. илюстрацията). Извадете въздушния филтър. 

Въздушен филтър 

Капак на въздушния филтър 

           Бутон 
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ЗАБЕЛЕЖКА : Не почиствайте филтъра в бензин или друг възпламеним разтворител. С това може да се 
създаде риск от вредни изпарения. 
3. Промийте филтъра със сапун и вода. 
4. Оставете филтъра да изсъхне. 
5. Добавете няколко капки масло във филтъра; стиснете филтъра, за да разпределите маслото. 
6. Поставете на място частите. 
 

СМЯНА НА СВЕЩТА 
Свещта трябва да се сменя всяка година, за да се гарантира, че моторът ще се стартира по-лесно и ще 
работи по-добре. Регулирайте междината между контактите на свещта на 0,6 мм. Времето на запалване е 
фиксирано и не може да се регулира. 
1. Завъртете, а след това извадете конзолата на свещта. 
2. Извадете свещта от цилиндъра и я изхвърлете. 
3. Заменете я със свещ Champion RCJ-6Y и я затегнете здраво с глух ключ 19 мм. 
4. Поставете на място конзолата на свещта. 
 

СМЯНА НА ГОРИВНИЯ ФИЛТЪР 
За да замените горивния филтър, източете уреда, като го пуснете, докато се свърши горивото, а след това 
свалете блока капачка на горивото/картер от резервоара. Извадете филтъра от резервоара и го свалите от 
линията на горивото. Монтирайте нов горивен филтър на линията на горивото, поставете частите на място. 

 
ПРОВЕРКА НА МОНТАЖНИТЕ ВИНТОВЕ НА ЗАГЛУШИТЕЛЯ 
Веднъж годишно монтажните винтове на заглушителя трябва да се проверяват дали са правилно поставени 
и затегнати. 

 
РЕГУЛИРОВКИ НА КАРБУРАТОРА 
Карбураторът е внимателно настроен в завода. Регулировки може да бъдат необходими, ако забележите 
възникването на някое от следните условия: 
· Моторът няма да работи на празен ход, когато газта се отпусне. 
 
 
Регулировка на празния ход 
Пуснете мотора на празен ход. Регулирайте оборотите, докато моторът работи без прекъсване (при празен 
ход с твърде ниски обороти). 
· Завъртете винта за скорост на празен ход по часовниковата стрелка, за да увеличите оборотите на 

мотора, ако прекъсва или загасва. 
· Завъртете винта за скорост на празен ход обратно на часовниковата стрелка, за да намалите оборотите. 

Линия на горивото 

Горивен филтър 

Отвори на монтажните винтове 
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Ако ви е необходима допълнителна помощ или не сте уверени в изпълнението на тази процедура, се 
обърнете към упълномощен сервиз. 
 

СЪХРАНЕНИЕ 
ВНИМАНИЕ! Подгответе уреда за съхранение след завършване на сезона или ако той няма да се 
използва 30 дни или повече. 
· Оставете мотора да изстине и обезопасете уреда, преди да го приберете на съхранение или 

транспортирате. 
· Съхранявайте уреда и горивото на добре проветрявано място, на което парите на горивото да не могат 

да достигнат до искри или открит пламък от нагреватели на вода, електромотори или превключватели, 
пещи и др. 

· Съхранявайте уреда с всички предпазители поставени. Поставете уреда на такова място, че негова остра 
част да не може да причини случайно нараняване. 

· Съхранявайте уреда и горивото далеч от обсега на деца. 
 

ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ 
· Ако уредът ви трябва да се прибере на съхранение за определен срок, го почистете обстойно преди 

съхранение. Съхранявайте на чисто и сухо място. 
· Леко намажете с масло външните метални повърхности. 
 

ВЪТРЕШЕН МОТОР 
· Извадете свещта и налейте 1 чаена лъжичка масло за двутактов двигател (с въздушно охлаждане) през 

отвора на свещта. Дръпнете бавно въжето за стартиране 8 до 10 пъти, за да разпределите маслото. 
· Заменете свещта с нова от препоръчвания тип и топлинен диапазон. 
· Почистете въздушния филтър. 
· Проверете целия уред за разхлабени винтове, гайки и болтове. Заменете всички повредени, счупени или 

износени части. 
· Започвайте всеки сезон, като използвате само ново гориво, с необходимото съотношение на бензин и 

масло. 
 

ДРУГИ 
· Не съхранявайте бензин от един сезон за друг. 
· Заменете тубата за бензин, ако започне да ръждясва. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Въздушен филтър 

            Винт за обороти на празен ход 
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ТАБЛИЦА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 
ВНИМАНИЕ! Винаги спирайте уреда и прекъсвайте връзката към свещта, преди да изпълнявате 
препоръчваните корекции по-долу, с изключение на корекциите, които изискват уредът да работи. 
НЕИЗПРАВНОСТ ПРИЧИНА КОРЕКЦИЯ 
Двигателят не се 
стартира. 

1. Моторът е задавен. 
 

2. Резервоарът на горивото е 
празен. 

3. Свещта не се запалва. 
4.   Горивото не достига 

карбуратора. 
 
 
 
5. Компресията е ниска. 

1. Вж. "Инструкции за стартиране". 
2.  Заредете резервоара с подходяща 

горивна смес. 
3. Инсталирайте нова свещ. 
4. Проверете дали не е замърсен 

горивният филтър; заменете го. 
Проверете за усукана или прекъсната 
линия на горивото; ремонтирайте или 
заменете. 

5. Вж. "Регулиране на карбуратора" в 
раздела Сервиз и регулировки. 

Двигателят не работи 
правилно на празен 
ход. 

1. Горивото не достига 
карбуратора.  

 
 
 
2. Карбураторът изисква 

регулиране. 
3. Уплътненията на коляновия 

вал са износени. 
4. Компресията е ниска. 

1. Проверете дали не е замърсен 
горивният филтър; заменете. 
Проверете за усукана или прекъсната 
линия на горивото; ремонтирайте или 
заменете. 

2. Обърнете се към упълномощен 
сервиз. 

3. Обърнете се към упълномощен 
сервиз. 

 
4. Обърнете се към упълномощен 

сервиз. 
Моторът не се 
ускорява, няма 
мощност или спира 
при натоварване. 

1. Замърсен въздушен филтър. 
 

2. Горивото не достига 
карбуратора. 

 
 
 
3. Неизправна свещ. 
 
4. Предпазният екран на свещта 

е задръстен. 
5. Карбураторът изисква 

регулиране. 
6. Отлагане на сажди. 
 
7. Компресията е ниска. 

1. Почистете или заменете въздушния 
филтър. 

2. Проверете дали не е замърсен 
горивният филтър; заменете. 
Проверете за усукана или прекъсната 
линия на горивото; ремонтирайте или 
заменете. 

3. Почистете или заменете свещта и 
регулирайте междината. 

4. Заменете екрана. 
 
5. Обърнете се към упълномощен 

сервиз. 
6. Обърнете се към упълномощен 

сервиз. 
7. Обърнете се към упълномощен 

сервиз. 
От мотора излиза 
много дим. 

1. Дроселът е включен 
частично. 

2. Горивната смес е 
неправилна. 

3. Замърсен въздушен филтър. 
 

4. Карбураторът изисква 
регулиране. 

1. Регулирайте дросела. 
 

2. Изпразнете резервоара за гориво и го 
заредете с подходяща горивна смес. 

3. Почистете или заменете въздушния 
филтър. 

4. Обърнете се към упълномощен 
сервиз. 

Веригата се 
нагорещява при 
движение. 

1. Горивната смес е 
неправилна. 

2. Неподходяща свещ. 
3. Карбураторът изисква 

регулиране. 
4. Отлагане на сажди. 

1. Вж. "Зареждане на мотора с гориво" в 
раздела "Работа". 

2. Заменете с подходяща свещ. 
3. Обърнете се към упълномощен 

сервиз. 
4. Обърнете се към упълномощен 

сервиз. 
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Декларация за съответствие за ЕО (Отнася се само за Европа) 
 
Ние, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Швеция, тел. : +46 36 146500, в  качеството си на оторизиран 
представител в Европейската общност, декларираме че градинска духалка/смукалка McCulloch, модел Mac 
GBV 325 със серийни номера от 2009 год. e iоследващи aiaeie (върху типовата табелка е посочена ясно 
годината, следвана от серийния номер), отговарят на наредбите в ДИРЕКТИВАТА СЪВЕТА: 
 
от 17  май 2006 год. “относно машини” 2006/42/ЕО.  
 
от 15 декември 2004 “ относно електромагнитна съвместимост” 2004/108/EO, както и валидните 
понастоящем приложения. 
 
от 8 май 2000 год. “относно шумови емисии в околната среда” 2000/14/EO, приложение V. За информация 
относно шумовите емисии виж раздел Технически характеристики. 
 
Използвани са следните стандарти: EN ISO 12100-1/A1:2009, EN ISO 12100-2/A1:2009, CISPR 12:2007. 
 
SMP - Институт за изпитване на машини на Швеция, Fyrisborgsgatan 3 S-754 50 Uppsala, Sweden, е 
извършил доброволно одобрението за тип. Номер(а) на сертификат(и): SEC/09/2024. 
09-11-1 

 
Ronnie E. Goldman, Директор инженеринг 
Оторизиран представител на Husqvarna AB 
и отговорник за техническата документация 
 
МОДЕЛ:  Mac GBV 325 
МОТОР 
Обем на двигателя, cm3 25 
Максимална мощност на двигателя, в съответствие с ISO 8893, kW 0,75 
Скорост на празен ход +/- 400, об./мин. 3700 
Каталитичен конверторен заглушител  Да 
 

СИСТЕМА НА ЗАПАЛВАНЕ 
Свещ    Champion RCJ-6Y 
Разстояние между електродите, мм   0,6 
 

ГОРИВО И СМАЗОЧНА СИСТЕМА 
Вместимост на резервоара за гориво, cm3  540 
 

ТЕГЛО 
Без тръбите, празен резервоар, kg 4,25 
 

ЕМИСИИ НА ШУМ 
(вж. Забележка 1) 
Ниво на звуковата мощност, измерена dB(A)   103,9 
Ниво на звуковата мощност, гарантирана LWA , dB(A)  108,0 
 

НИВА НА ЗВУКА 
(вж. Забележка 2) 
Еквивалентни нива на звуковото налягане при ухото на 
потребителя, измерени в съответствие с ISO 22868, dB(A) 
Оборудван с тръбите на духалката e насадка  (оригинална) 96,7 
Оборудван с тръбите за вакуум (оригинална) 98,6 
 

НИВА НА ВИБРАЦИИТЕ 
(вж. Забележка 3) 
Еквивалентни нива на вибрацията (ahv,eq) в ръкохватките,  
измерени съгласно ISO 22867, m/s2 

Оборудван с тръбите на духалката e насадка  (оригинална), aynii 10,1 
Оборудван с тръбите за вакуум (оригинална), eyai/aynii 8,2/10,4 
 

Забележка 1:  Емисиите на шума в околната среда, измерени като звукова мощност (LWA) в съответствие с 
директива на ЕО 2000/14/ЕО. Отчетените нива на шума за машината са измерени с оригиналното режещо 
оборудване, което дава най-високото ниво. Разилката между гарантираното и измереното ниво на шума е в 
това, че гарантираното ниво на шума включва също и дисперсията в резултатите от измерването, както и 
вариациите между различните машини от един и същи модел, в съответствие с Директива 2000/14/EO. 
 

Забележка 2:  Отчетените данни за еквивалентното равнище на вибрацията имат типична статистическа 
дисперсия (стандартно отклонение) от 1 m/s2. 
 

Забележка 3:  Отчетените данни за еквивалентното равнище на вибрацията имат типична статистическа 
дисперсия (стандартно отклонение) от 1 m/s2. 


