
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
WAŻNA INFORMACJA: Przed przystąpieniem do pracy maszyną należy
dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Zachowaj instrukcję do użytku w
przyszłości.
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JELMAGYARÁZAT

Engedélyezett védő- szemüveget
vagy ellenzot kell viselni, fülvédő,
és arcvédő maszk arra az esetre,
amikor az avarporszívó kezelője
poros környezetben dolgozik.

A gépkezelőnek gondo-skodnia kell arról,
hogy munka közben 15 méteres körön
belül senki ne közelítse meg.
Ha több gépkezelő dolgozik egy területen,
legalább 15 méteres biztonsági távolságot
kell tartaniuk egymástól.

FIGYELEM! A kipufogódob használat
közben és után nagyon forró. Ne érintse
meg a kipufogódobot, a kipufogóvédőt,
illetve a környező felületeket, és ne hagy-
ja, hogy éghető anyag, például száraz fű
vagy üzemanyag kerüljön rá.

Használjon mindig megfelelő
védőkesztyűt.

A szívónyílás
fedelének
kinyitására
vonatkozó
utasítások.

FIGYELEM! A fúvókészülék
veszélyes lehet! A gondatlan
vagy nem szabályszerű
használat súlyos vagy akár
halálos sérülést okozhat.

A fúvókészülék használata előtt
olvassa el figyelmesen a kezelési
útmutatót és ismerkedjen meg a
leírt eljárásokkal.

FIGYELEM! Mielőtt felnyitná a
szívónyílás fedelét vagy
megkísérelné behelyezni vagy
kivenni a fúvó--- vagy
szívócsöveket, állítsa le a motort,
és győződjön meg arról, hogy a
keréklapátok leálltak. A forgó
keréklapátok súlyos sérülést
okozhatnak.

Hangnyomásszint
7,5 méteren

Hangteljesítményszint

Ólommentes vagy minőségi
ólmozott benzint és kétütemű
motorhoz való olajat használjon.

FIGYELEM! Az avarporszívó olyan nagy
sebességgel dobálhat tárgyakat, hogy a
kezelot megüthetik a felé repülok. Ezek
komoly sérülést okozhatnak a szemben.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM! A biztonsági szabályok
és óvintézkedések be nem tartása súlyos
sérülést eredményezhet.
ISMERKEDJEN MEG KÉSZÜLÉKÉVEL
S A gép üzemeltetése előtt a kézikönyvet
figyelmesen tanulmányozzamindaddig,míg
tökéletesen meg nem érti és követni nem
tudja az összes biztonsági szabályt és
figyelmeztetést.

D A gépet kizárólag olyan felhasználóknak
engedje át használatra, akik megértik és
követik a jelen kézikönyvben található
összes figyelmeztetést és biztonsági
szabályt.

FIGYELEM! A készülék beindítása
előtt vizsgálja át a területet. Távolítson el min-
den kemény tárgyat és hulladékot, mint pl.
kövek, üveg, huzal, stb., amelyek felpattanhat-
nak, elrepülhetnek, vagy másképpen okozhat-
nak sérülést vagy károkat a működtetés alatt.
A következő feladatokra használja a gépet
fúvókészülékként:
D Hulladék vagy fűnyiradék lesöprése
kocsibehajtókról, járdákról, teraszokról, stb.

D Fűnyiradék, szalma, falevelek kupacokba
fújása, vagy hulladék eltávolítása sarkokból,
hézagokból, téglák közül.
A következő feladatokra használja a gépet
szívókészülékként:
D Száraz anyagok, mint pl. falevelek, fű, apró
gallyak és papírdarabok felszívása.

D Szívókészülékként való használat alatt az
optimális eredmény érdekében nagy
sebességgel járassa a gépet.

D A készüléket lassan mozgassa előre---hátra
a felszívandó anyag fölött. A készüléket ne
erőltesse szemétkupacba, mert ettől
eltömődhet.

D Az optimális eredmény érdekében a
szívócsövet kb. 1 hüvelyknyire tartsa a talaj
fölött.
TERVEZZEN ELÖRE

FIGYELEM! A gép működés közben
elektromágnesesmezőt hoz létre. Ez bizonyos
körülmények esetén hatással lehet az aktív
vagy passzív orvosi implantátumokra. A súlyos
vagy halálos sérülés kockázatának csökken-
tése érdekében azt javasoljuk, hogy az orvosi
implantátumot használó személyek a gép al-
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kalmazása előtt kérjék ki orvosuk vagy azorvo-
si implantátum gyártójának tanácsát.
D A gép kezelésekor, szervizelésekor vagy
karbantartásakor mindig viseljen szem--- és
fülvédő felszerelést. A szemvédő felszerelés
segít megelőzni a kavics vagy hulladék
szembe vagy arcba repülését vagy
pattanását, ami vakságot és/vagy súlyos
sérülést okozhat. A szemvédő felszerelés
Z87 jelű legyen.

D Mindig viseljen védő lábbelit. A gépet ne
használja mezítláb vagy szandálban.

D Ha az üzemeltetés porral jár, mindig viseljen
gázálarcot vagy arcmaszkot.

D Haját vállmagasság fölött fogja össze. Az
ékszereket, laza ruhaneműket, vagy lelógó
nyakkendővel, pántokkal, rojtokkal, stb.
ellátott ruhadarabokat rögzítse vagy vegye
le. Ezeket a mozgó alkatrészek elkaphatják.

D Soha ne használja a gépet, ha fáradt, beteg,
ideges, illetve alkohol, drog vagy gyógyszer
hatása alatt áll.

D A készülék beindításakor vagy
működtetésekor a gyermekeket,
nézelődőket és állatokat a munkaterülettől
legalább 15 méteres távolságban tartsa. A
fúvócső végét soha ne irányítsa emberekre
vagy állatokra.
KÖRÜLTEKINTŐEN KEZELJE AZ
ÜZEMANYAGOT
D Zárjon ki minden szikrát és lángot keltő
forrást (ideértve a dohányzást, nyílt lángot
vagy szikrával járó munkákat) azokról a
területekről, ahol azüzemanyagot keveri, tölti
vagy tárolja.

D Az üzemanyagot szabad téren keverje és
töltse; hűvös, száraz, jól szellőző helyen
tárolja; minden üzemanyag---kezelési célra
jóváhagyott, jelzéssel ellátott tartályt
használjon.

D Üzemanyag kezelése vagy a gép
működtetése közben ne dohányozzon.

D Győződjön meg arról, hogy a gép
megfelelően összeszerelt és üzemképes
állapotban van.

D Forró vagy járó motorba ne töltsön
üzemanyagot.

D Kerülje az üzemanyag vagy olaj
kilöttyenését. A motor beindítása elott törölje
fel a kicsöppent üzemanyagot.

D A motor beindítása előtt menjen legalább 3
méter távolságra az üzemanyag---töltés
helyétől.

D A benzint mindig gyúlékony folyadékokhoz
jóváhagyott tartályban tárolja.
ÜZEMELTESSE KÉSZÜLÉKÉT BIZ-
TONSÁGOSAN

FIGYELEM! A szívónyílás ajtajának
kinyitása előtt állítsa le a motort. A forgó
lapátok által okozott súlyos sérülés el-
kerülése érdekében a motornak állnia kell,
és a keréklapátok nem foroghatnak tovább.
D Ezt a kerti fúvókészüléket/avarporszívót
kizárólag arra tervezték, hogy elfújja a földről
a leveleket ésmásszemetet, illetveeltávolítsa
azokat.

D Minden használat után ellenőrizze a teljes
készüléket, nincsenek---e rajta kilazult,

hiányzó vagy sérült alkatrészek. Ne
használja a gépet, míg megfelelően
üzemképes állapotba nem hozza.

D A külső felületeket tartsa olajtól és
üzemanyagtól mentesen.

D Soha ne indítsa be és ne járassa a gépet zárt
térben vagy épületben. A belélegzett
kipufogógáz halálos lehet.

D A katalízises elemekkel ellátott hangfogók
erősen felhevülnek munka közben és a
munka után ismelegekmaradnak egy ideig.
Ez az üresjáratra is vonatkozik. A kipufogó
érintése égési sérüléseket okozhat. Ne
feledkezzen meg a tűzveszélyről!

D A statikus áramütés elkerülése érdekében a
gép működtetése közben ne viseljen
gumikesztyűt vagy másfajta szigetelt
kesztyűt.

D Járó motorral a készüléket kizárólag tiszta,
kemény felületre tegye le. Különböző
hulladékok, mint pl. kavics, homok, por, fű,
stb. a légbeszívó nyíláson keresztül a gépbe,
onnan pedig akifúvó nyílásonát a szabadba
kerülhetnek, megrongálva a gépet és más
értéktárgyakat, illetve súlyos sérülést okozva
a gép kezelőjének vagy nézelődőknek.

D Kerülje a veszélyes környezeteket. Ne
használja a gépet nem szellőző
helyiségekben, vagy olyan területeken, ahol
robbanékony gőzök vagy felhalmozódott
szénmonoxid lehetnek jelen.

D A géppel ne nyújtózkodjon, és ne használja
olyan instabil felületeken állva, mint létra, fa,
meredek lejtő, háztető, stb. Mindig ügyeljen
a szilárd lábtartásra és egyensúlyra.

D Soha ne tegyen semmilyen tárgyat a
fúvócsövekbe; az elfújt hulladékot mindig
úgy irányítsa, hogy az ne emberek, állatok,
üveg, és szilárd tárgyak, pl. fák, autók, falak,
stb. felé tartson. A légfúvás erejénél fogva a
kavicsok, szennyeződések, fadarabok
elrepülhetnek vagy visszapattanhatnak, ami
emberek és állatok sérülését, üvegtörést,
vagy egyéb károkat okozhat.

D Soha ne járassa a gépet a megfelelő eszköz
felszerelése nélkül. Fúvókészülékként való
használathozmindig a fúvócsöveket szerelje
fel. Szívókészülékként való használathoz
mindig a szívócsöveket és a gyűjtőzsákot
szerelje fel. Ügyeljen arra, hogy a cipzár
teljesen be legyen húzva.

D Gyakran ellenőrizze a légbeszívó nyílást, a
fúvócsöveket, a szívócsöveket és a
könyökcsövet, mindig leállított motor és
kihúzott gyújtógyertya---vezeték mellett. A
szellőzonyílásokat és a kifúvó csöveket tartsa
tisztán a hulladéktól, amely lerakódva
gátolhatja a megfelelő légáramlást.

D Soha ne tegyen semmilyen tárgyat a
légbeszívó nyílásba, mivel ez gátolhatja a
megfelelő légáramlást és tönkreteheti a
gépet.

D Soha ne használja vegyszer, műtrágya vagy
más, mérgező anyagot tartalmazó
vegyületek kiszórásához.

D A tűz elterjedésénekmegelőzéseérdekében
ne használja avar--- vagy bozóttűz, tűzrakó
hely, kerti sütőalkalmatosságok, hamutartók,
stb. közelében.
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D Csak a jelen kézikönyvben ismertetett
munkákhoz használja.
GÉPÉT SZAKSZERŰEN TARTSA
KARBAN
D A kézikönyvben nem ismertetett
karbantartási munkákat hivatalos szervizben
végeztesse el.

D Karbantartási munkák előtt - a porlasztó-
beállítások kivételével - a gyújtógyertya
vezetékét húzza ki.

D Csak az ajánlott McCulloch pótalkatrészeket
használja; bármilyen más alkatrész
használata érvénytelenítheti a jótállást és
tönkreteheti a gépet.

D A gép tárolása előtt ürítse ki az
üzemanyagtartályt. Használja el a
porlasztóban megmaradt üzemanyagot:
indítsa be a motort, és járassa addig, míg le
nem áll.

D A géphez kizárólag a gyártó által ajánlott
tartozékokat vagy toldalékokat használja.

D Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagot zárt
helyen, ahol az üzemanyag gőzei
vízmelegítőkből, villanymotorokból,

kapcsolókból, kályhákból, stb. származó
szikrákkal vagy nyílt lánggal érintkezhetnek.

D Száraz helyen, gyermekektől elzárva tárolja.
D Szállításkor rögzítse a gépet.
BIZTONSÁGI KÖZLEMÉNY: Keringési
rendellenességekre vagy abnormális felpüffe-
désre hajlamos egyéneknél benzinüzemű ké-
ziszerszámok tartós használata esetén a rez-
gés hatása ér--- vagy idegsérülést okozhat az
ujjakban, kezekben és ízületekben. Hideg
időben való tartós használat különben egész-
séges egyéneknél is érsérüléseket okozhat.
Zsibbadtság, fájdalom, elgyengülés, a bőr
színének vagy textúrájának megváltozása, az
ujjakban, a kezekben vagy ízületekben az ér-
zékelés elvesztése vagy ehhez hasonló tüne-
tek esetén szüntesse be a gép használatát és
forduljon orvoshoz. Rezgéscsillapító rendszer
az ilyen problémák megelőzését nem ga-
rantálja. Szerszámgépeket folyamatosan és
rendszeresen használó egyéneknek
állandóan figyelemmel kell kísérniük fizikai álla-
potukat és a szerszám állapotát.

MI MICSODA A GÉPEN?

1. Gázkar 9. Felső fúvócső
2. BE/KI kapcsoló 10. Alsó fúvócső
3. Indítópumpa 11. Nagysebességű fúvóka
4. Szívatókar 12. Könyökcső
5. Tanksapka 13. Gyűjtőzsák
6. Berántókötél 14. Felső szívócső
7. Szívókészülék markolat 15. Alsó szívócső
8. Gyújtógyertya 16. Kezelési útmutató

MI MICSODA A GÉPEN?
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ÖSSZESZERELÉS

A CSOMAGOLÁS TARTALMA
Ellenőrizze a csomagolás tartalmát a
következő lista alapján.
S Fúvókészülék
S Felső fúvócső
S Alsó fúvócső
S Nagysebességű fúvóka
S Könyökcső
S Gyűjtőzsák
S Felső szívócső
S Alsó szívócső
S Csavar a szívócső összeállításához
FONTOS: Az üres tankban a benzinszűrő
zörgése normális jelenség.

ÖSSZESZERELÉS

FIGYELEM! Mielőtt felnyitná a
szívónyílás fedelét vagy megkísérelné behe-
lyezni vagy kivenni a fúvó--- vagy szívócsöve-
ket, állítsa le a motort, és győződjön meg
arról, hogy a keréklapátok leálltak. A forgó
keréklapátok súlyos sérülést okozhatnak.
Karbantartási munkák végzése vagy mozgó
alkatrészek megközelítése előtt mindig
húzza ki a gyújtógyertya vezetékét.

FIGYELEM!Ha a készüléket összes-
zerelt állapotban kapta meg, ismételje meg
az összes lépést, hogy meggyőződjön róla:
az összeszerelés megfelelő és minden
rögzítőelem jól zár. Kövesse a kézikönyvben
és a gépen feltüntetett összes biztonsági
szabályt.
D Az összeállításhoz egy normál csa-
varhúzóra lesz szüksége.

FÚVÓKÉSZÜLÉK
ÖSSZESZERELÉSE
A FÚVÓCSŐ ÖSSZESZERELÉSE
1. A felső fúvócsövön lévő bordázatot il-
lessze a fúvókimeneten található horony-
hoz; a csövet tolja helyére.

FONTOS: A csőszorító csavarnak elég
lazának kell lennie ahhoz, hogy a fúvócsöve-
ket behelyezhesse a fúvókimenetbe. A csa-
vart az óramutató járásával ellentétes irány-
ba csavarva lazítsa ki (ne vegye le az
anyákat).

Fúvókimenet

Horony
Borda

2. Az csavart óramutató járásával
megegyező irányban forgatva rögzítse a
csöveket.

3. Illessze az alsó fúvócső nyílásait egy vo-
nalba az alsó fúvócső füleivel.

Csőszorító
csavar és
anya

Felső fúvócső

Alsó fúvócső

Fül
Nyílás

4. Csúsztassa az alsó fúvócsövet a felső
fúvócsőre.

5. Forgassa az alsó fúvócsövet az óramu-
tató járásával megegyező irányban kat-
tanásig, így rögzítse az alsó fúvócsövet a
felso fúvócsőre.

FONTOS: Az alsó és felső fúvócső
megfelelő összeszerelésével egy vonalba
kerül a két csövön lévő nyíl.

6. A csövek kivételéhez a csavart az óramu-
tató járásával ellentétes irányba csavarva
lazítsa ki (ne vegye le az anyákat); majd
vegye ki a csöveket.

NAGYSEBESSÉGŰ FÚVÓKA FELS-
ZERELÉSE
Amikor nagy légsebességre van szükség,
használja a nagysebességű fúvókát.
1. Igazítsa a fúvókán lévő nyílásokat az alsó
fúvócsövön lévő fülekre.

Nagysebességű
fúvóka

Fül Nyílás
Alsó fúvócső

2. Csúsztassa a fúvókát az alsó fúvócsőre.
3. Forgassa a fúvókát az óramutató
járásávalmegegyezo irányba kattanásig,
így rögzítse a fúvókát az alsó fúvócsőre.

SZÍVÓKÉSZÜLÉK
ÖSSZESZERELÉSE
A GYŰJTŐZSÁK FELSZERELÉSE
1. Nyissa ki a gyűjtőzsák cipzárját, és he-
lyezze be a könyökcsövet.

2. A könyökcső keskenyebb végét nyomja
keresztül a zsákon lévő kis nyíláson.
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Könyökcső

Cipzáras nyílás

Borda

Kis nyílás

FONTOS: Ügyeljen arra, hogy a kis nyílás
széle a könyökcső kiszélesedő részével egy
síkban, a könyökcsövön lévő bordázat pe-
dig alul legyen.
3. Húzza be a zsák cipzárját. Ügyeljen arra,
hogy a cipzárt teljesen húzza be.

4. Vegye ki a fúvócsövet amotoregységből.

Borda

Horony

5. Dugja be a könyökcsövet a fúvókime-
netbe. Ügyeljen arra, hogy a könyökcső
bordázata a fúvókimenet hornyába illesz-
kedjen.

6. A gombot az óramutató járásának
irányába csavarva rögzítse a
könyökcsövet.

A SZÍVÓCSŐ ÖSSZESZERELÉSE

FIGYELEM! Mielőtt felnyitná a
szívónyílás fedelét vagy megkísérelné behe-
lyezni vagy kivenni a fúvó--- vagy szívócsöve-
ket, állítsa le a motort, és győződjön meg
arról, hogy a keréklapátok leálltak. A forgó
keréklapátok súlyos sérülést okozhatnak.
1. Dugja be egy csavarhúzó hegyét a
szívónyíláson található reteszrészbe.

Reteszrész

Reteszrész

Szívóbemenet fedele

Fúvókimenet

2. A retesz kioldásához a csavarhúzó nyelét fi-
noman billentse a készülék eleje felé,
miközbenmásik kezével a szívónyílás fede-
lét felfelé húzza.

3. A szívónyílás fedelét nyitva tartva csatlakoz-
tassa a felső szívócsövet.

Szívóbe-
menet
fedele

Szívóbemenet

c

4. Igazítsa a szívónyílás belsejében lévő füle-
ket a felso szívócső nyílásaira.

Fül
Nyílás

5. Nyomja be a felső szívócsövet a
szívónyílásba. Forgassa a csövet az óramu-
tató járásával ellenkező irányba kattanásig,
így rögzítse a csövet az alsó készülékre.

6. Az alsó szívócső ferde végét az ábra szerint
igazítsa össze a felsővel. Nyomja az alsó
szívócsövet a felső szívócsőbe, míg az alsó
cső biztosan nem illeszkedik a felső csőbe
(kb. 7 cm).

Az alsó szívócső
ferde vége

7. Amikor a szívócsöveket összeillesztette,
keresse meg a felső cső alsó részén
található címkét. A két csövet a mellékelt
csavarral szerelje össze tartósan.
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Alsó szívócső Felső szívócső

ÁTALAKÍTÁS SZÍVÓKÉSZÜLÉKBŐL
FÚVÓKÉSZÜLÉKKÉ
1. A könyökcső és a szívózsák levételéhez
forgassa el a gombot az órajárásával
ellenkező irányban és lazítsa ki a
könyökcsövet.

2. Az óramutató járásával megegyező irány-
ban forgatva vegye le a szívócsöveket.

3. Zárja le a szívónyílás fedelét, és
ellenőrizze, hogy a retesz zárva van---e.

4. Szerelje vissza ismét a fúvócsövet (lásd A
FÚVÓCSŐ FELSZERELÉSE).

A VÁLLSZÍJ BEÁLLÍTÁSA
(csak szívókészülékként való
használatnál)
1. Tartsa a készüléket az ábrán jelzett
módon úgy, hogy a kipufogó feloli oldala
ne Ön és a ruhája felé nézzen.

2. A vállszíjat a fején átvéve helyezze jobb
vállára.

3. Bal karját nyújtsa ki a gyujtozsák hátulja
felé.

4. A vállszíjat addig igazítsa, míg a gyuj-
tozsák/vállszíj varrata a hüvelyk--- és mu-
tatóujja között nem fekszik.

5. Ellenorizze, hogy a levego szabadon
áramlik---e a könyökcsobol a zsákba. Ha
a zsák összegubancolódik, a készülék
nem muködik megfeleloen.

KEZELÉS
ÜZEMELTETÉSI TESTTARTÁS

Fúvókészülék Szívókészülék

Fülvédő

Szemvédő

Fülvédő

ÜZEMELTETÉSI TIPPEK
S Hulladék felszívása vagy fújása közben a
készüléket úgy tartsa, hogy a kipufogó
felőli oldala ne Ön és a ruhája felé nézzen
(lásd: ÜZEMELTETÉSI TESTTARTÁS).

S A zaj miatti halláskárosodás veszélyének
csökkentéseérdekében fülvédőhasznála-
ta szükséges.

S A forgó alkatrészek okozta sérülés veszé-
lyének csökkentése érdekében toldalékok
fel--- vagy leszerelése előtt állítsa le a mo-

tort. A készüléket ne üzemeltesse úgy,
hogy a védőelem(ek) nincs(enek) felszer-
elve.

S A motoros szerszámgépeket csak elfo-
gadható időpontokban üzemeltesse --- ne
kora reggel vagy késő este, amikor a
környéken lakókat zavarhatja. Tartsa be a
helyi rendeletekben szereplő időpontokat.
Az általános ajánlások hétfőtől szombatig
a reggel 9 és du. 5 óra közötti időtartamot
jelölik meg.

S A zajszint csökkentése érdekében
korlátozza az egy időben használt
készülékek számát.

S A zajszint csökkentése érdekében a
fúvókészüléket a munka elvégzését
lehetővé tévő legalacsonyabb fordu-
latszámon üzemeltesse.

S A hulladékot fúvás előtt lazítsa fel gere-
blyével és seprűvel.

S Piszkos helyeken enyhén nedvesítse meg
a felületeket, vagy ha van a közelben víz,
használjon permetszóró toldalékot.

S A vízzel való takarékoskodás érdekében
számos kerti alkalmazásra használhatja
motoros fúvókészülékét locsolótömlő he-
lyett, többek között olyan területek ta-
karításához, mint esőcsatorna, redőny,
pihenőterasz, grill, veranda és kert.

S Ügyeljen a gyermekekre, állatokra, nyitott
ablakokra és frissenmosott autókra. A hul-
ladékot biztonságosan fújja el.
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S Használja az egész fúvócső---hosszabbítót,
hogy a légáramlat a talaj közelében fejthesse
ki hatását.

S A fúvókészülék és más készülékek
használatát követően TAKARÍTSA FEL a
területet! A hulladékot helyezze
hulladékgyűjtőbe.

A MOTOR BEINDÍTÁSA ELŐTT

FIGYELEM! Mielőtt hozzákezdene,
okvetlenül olvassa el a biztonsági szabályok
között az üzemanyagról szóló tudnivalóit.Ha
a biztonsági szabályokkal nincs tisztában,
ne próbálja gépét üzemanyaggal feltölteni.
Forduljon hivatalos szervizhez.

FELTÖLTÉS ÜZEMANYAGGAL

FIGYELEM! A motort ólommentes
benzinnel való üzemre hitelesítették. Üze-
meltetés előtt a benzint jó minőségű,
kétütemű léghűtéses motorhoz való olajjal
kell összekeverni. Javasoljuk a McCulloch
márkájú olajat, 40:1 (2,5 %) arányban kev-
erve. A 40:1 arányt úgy érjük el, hogy 0,125
liter olajat keverünk 5 liter ólommentes ben-
zinhez. Az üzemanyag keverésekor kövesse
a tartályon található utasításokat. Mielőtt gé-
pét feltöltené üzemanyaggal, mindig olvas-
sa el és kövesse a biztonsági szabályokat.

FONTOS
A tapasztalat azt mutatja, hogy az alkohollal
kevert (vagy etil--- ill. metil---alkohol fel-
használásával készült) üzemanyagok vonz-
hatják a nedvességet, ami tárolás során sa-
vak kiválását és kialakulását okozza. A savas
benzin tárolásközbenmegtámadhatja amo-
tor üzemanyag--- rendszerét. A motor meg-
hibásodásának elkerülése érdekében az
üzemanyag--- rendszert 30napos vagyhoss-
zabb tárolás előtt ürítse ki. Engedje le a ben-
zintartályt, indítsa be a motort, és járassa ad-
dig, míg a benzinvezetékek és a porlasztó ki
nem ürül. A következő idényben használjon
friss üzemanyagot. A benzintartályba soha
ne tegyen motor--- vagy porlasztótisztító ter-
mékeket, mertmaradandó károsodástokoz-
hatnak.

A MOTOR LEÁLLÍTÁSA
D Engedje el a gázkart.
D Tolja a STOP kapcsolót a STOP állásba és
tartsa ott, amíg le nem áll a motor.

A MOTOR BEINDÍTÁSA ELŐTT

FIGYELEM! A készülék használata
előtt ellenőriznie KELL, hogy a csövek
szilárdan rögzítettek---e.
D Töltse fel a gépet üzemanyaggal. Menjen
legalább 3 méter távolságra az üzemany-
ag--- töltés helyétől.

D A gépet az ábra szerint tartsa indítási hely-
zetben. Ügyeljen arra, hogy a fúvócső vé-
gét ne emberek, állatok, üveg és szilárd
tárgyak felé irányítsa.

Fúvókészülék

Szívókészülék

INDÍTÁSI HELYZET

FIGYELEM! Amotor beindításakor a
gépet az ábrán jelzett módon tartsa. Amotor
beindítása vagy járatása közben a készülé-
ket kizárólag tiszta, kemény felületre tegye
le. Különböző hulladékok, mint pl. kavics,
homok, por, fű, stb. a légbeszívó nyíláson
keresztül a gépbe, onnan pedig a kifúvó
nyíláson át a szabadba kerülhetnek, me-
grongálva a gépet és más értéktárgyakat, il-
letve súlyos sérülést okozva a gép
kezelőjének vagy nézelődőknek.
HIDEG MOTOR INDÍTÁSA (vagy meleg
motoré az üzemanyag kifogyása után)
1. Lassan nyomja meg hatszor az
indítópumpát.

2. A szívatókart állítsa TELJES SZÍVATÓ he-
lyzetbe.

3. A gázkart nyomja be, és a további lépé-
sek alatt tartsa így.

Indítókar

Szívatókar

Indítópumpa

4. A berántókötél fogantyúját rántsa meg
erősen, míg nem hallja, hogy a motor
megpróbál beindulni, de legfeljebb
6---szor.

5. Amint úgy hallja, hogy a motor
megpróbál beindulni, a szívatókart
fordítsa el FÉL SZÍVATÓ állásba.

6. A berántókötelet rántsameg,míg amotor
be nem indul, de legfeljebb 6---szor.
FONTOS: Ha a motor 6 berántás után
sem indult be (FÉL SZÍVATÓ állásban), a
szívatókart fordítsa el a TELJES SZÍVATÓ
állásba, és nyomja meg 6---szor az
indítópumpát. A gázkart benyomva tartva
húzzamegmég kétszer a berántókötelet.
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A szívatókart fordítsa el FÉL SZÍVATÓ
állásba, és rántsa meg a berántókötelet,
míg a motor be nem indul, de legfeljebb
6---szor. Ha a motor még mindig nem in-
dul, valószínuleg befulladt. Végezze el a
BEFULLADT MOTOR INDÍTÁSA c. rész-
ben leírt lépéseket.

7. Ha a motor beindult, járassa 10 másod-
percig, majd a szívatókart fordítsa el
SZÍVATÓ KI (RUN) állásba. Járassa amo-
tort még 30 másodpercig SZÍVATÓ KI
(RUN) állásban, mielőtt elengedné a
gázkart. FONTOS: Ha SZÍVATÓ KI
(RUN) állásban amotor leáll, a szívatókart
fordítsa elFÉL SZÍVATÓállásba, és legfel-
jebb 6---szor rántsa meg a berántóköte-
let, míg a motor be nem indul.

MELEG MOTOR INDÍTÁSA
1. A szívatókart fordítsa el FÉL SZÍVATÓ
állásba.

2. A gázkart nyomja be, és a további lépé-
sek alatt tartsa így.

3. A berántókötelet rántsameg,míg amotor
be nem indul, de legfeljebb 6---ször.

4. Járassa amotort 15másodpercig,majd a
szívatókart fordítsa el SZÍVATÓ KI (RUN)
állásba.

FONTOS: Ha a motor nem indul be, húzza
megmég 5---ször a berántókötelet. Ha amotor
még mindig nem jár, valószínűleg befulladt.

BEFULLADT MOTOR INDÍTÁSA
Befulladt motor indításához a szívatókart
állítsa SZÍVATÓ KI (RUN) állásba, majd
rántsa meg a berántókötelet, így a motorból
távozik a felesleges üzemanyag.
Előfordulhat, hogy a motor csak sok
berántásra indul, attól függően, mennyire
fulladt be.Ha a gép így sem indul be, nézzen
utána a HIBAELHÁRÍTÁSI TÁBLÁZATBAN.

KARBANTARTÁS

FIGYELEM! A kipufogódobhoz ne
érjen hozzá, csak ha a motor és a kipu-
fogódob hideg. A forró kipufogódob súlyos
égési sérüléseket okozhat.

FIGYELEM! Karbantartási munkák
előtt --- a porlasztó---beállítások kivételével ---
a gyújtógyertya vezetékét húzza ki.
KILAZULT RÖGZÍTŐK ÉS ALKA-
TRÉSZEK ELLENŐRZÉSE
S Kipugogódob
S Gyújtógyertya burkolat
S Légszűrő
S Burkolat csavarjai
SÉRÜLT VAGY KOPOTT ALKATRÉS-
ZEK ELLENŐRZÉSE
A sérült vagy kopott alkatrészek cseréje vé-
gett forduljon hivatalos szervizhez.
S Gázkar --- A kart STOP állásba kapcsolva
ellenőrizze, hogy a kar megfelelően
működik---e. Győződjön meg arról, hogy a
motor leállt; azután indítsa újra, és folytassa.

S Üzemanyag--- tartály --- Ne használja a gé-
pet, ha az üzemanyag--- tartályon sérülést
vagy szivárgást észlel.

S Gyűjtőzsák --- Ne használja tovább a
gyűjtőzsákot, ha szakadt vagy sérült.
A KÉSZÜLÉK ÉS A CÍMKÉK
ÁTVIZSGÁLÁSA ÉS MEGTISZTÍTÁSA
S Minden használat után ellenőrizze a teljes
készüléket, nincsenek---e rajta kilazult
vagy sérült alkatrészek. A készüléket és a
címkéket enyhe tisztítószerrel megned-
vesített kendővel tisztítsa meg.

S A készüléket tiszta, száraz kendővel törölje
szárazra.

A LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

Légszűrő

Légszűrő
fedél

Gomb

A légszűrő tisztítása:
A piszkos légszűrő csökkenti a motor tel-
jesítményét és növeli az üzemanyag---fogy-
asztást, valamint a károsanyag---kibocsátást.
Mindig tisztítsa meg minden 5 üzemóra után il-
letve évenként, amelyik előbb következik be.
1. Tisztítsa meg a fedelet és környezetét,
hogy a fedél eltávolításakor a por-
lasztókamrába ne kerülhessen
szennyeződés.

FONTOS: Mielőtt kinyitná a légszűrő fede-
lét, állítsa a szívatókart RUN állásba.
2. A légszurő fedelét a gomb megny-
omásával nyissa ki (ld. az ábrát). Vegye le
a légszűrőt.

FONTOS:A szűrőt ne benzinben vagymás
gyúlékony oldószerben tisztítsa. Ezzel
tűzveszélyt vagy ártalmas gőzkibocsátást
idézhet elő.
3. A szűrőt szappanos vízben mossa ki.
4. Hagyja megszáradni.
5. A szűrőre csöppentsen néhány csepp ola-
jat; nyomogassa meg, hogy eloszlassa.

6. Szerelje vissza az alkatrészeket.
A GYÚJTÓGYERTYA CSERÉJE
A gyújtógyertyát évenként cserélje ki, hogy a
motor könnyebben induljon és jobban
járjon. A gyertyahézagot 0,025 hüvelykre
állítsa be. A gyújtási idő fix, nem állítható.
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1. A gyújtógyertya burkolatát csavarjameg,
majd húzza ki.

2. A gyújtógyertyát vegye ki a hengerből és
dobja ki.

3. Tegyen be egy Champion RCJ---6Y
gyújtógyertyát, és egy 19 mm---es
csőkulccsal húzza meg jól.

4. Tegye vissza a gyújtógyertya burkolatát.
A BENZINSZŰRŐ CSERÉJE
A benzinszűrő cseréjéhez eressze le az üze-
manyagot úgy, hogy addig járatja a motort,
míg ki nem fogy a benzin, majd vegye le a
tartályról a tanksapkát / rögzítő szerelvényt.
Húzza ki a szűrőt a tartályból és vegye le a
benzinvezetékről. Tegyen a benzinvezetékre új
benzinszűrőt és szerelje vissza az alkatrésze-
ket.

Benzinszűrő

Benzinvezeték

A KIPUFOGÓDOB TARTÓCSAVAR-
JAINAK ELLENŐRZÉSE
A sérülések elkerülése érdekében évente
egyszer ellenőrizze, hogy a kipufogódob
tartócsavarjai szilárdan és szorosan rögzítet-
tek---e.

Tartóc-
savar
furatok

A PORLASZTÓ BEÁLLÍTÁSA
A porlasztót a gyárban gondosan
beállították. Utánállításra akkor lehet
szükség, ha a következő tünetek valamelyi-
két tapasztalja:
S A gázkar kiengedésekor a motor nem jár
üresjáratban.
Üresjárati fordulatszám beállítása
Engedje a motort üresben járni. Állítsa a se-
bességet, míg el nem éri, hogy a motor ne
álljon le (túl alacsony üresjárat).
S Ha a motor leáll vagy lefullad, a fordu-
latszám növelése érdekében az
üresjárat---szabályozó csavart forgassa az
óramutató járásának irányába.

S A motor fordulatszámának csökkentésé-
hez az üresjárat---szabályozó csavart for-
gassa az óramutató járásával ellentétes
irányba.
Üresjárati csavar

Légszűrő
fedél

Ha további segítséget igényel, vagy az
eljárás elvégzésével kapcsolatban bizonyta-
lan, forduljon hivatalosszervizképviselethez.

TÁROLÁS

FIGYELEM!Az idény végén, illetve ha
legalább 30 napig nem fogja használni,
készítse fel a készüléket a tárolásra.
S Tárolás vagy szállítás előtt hagyja kihűlni a
motort és rögzítse a készüléket.

S A gépet és az üzemanyagot jól szellőző he-
lyen tárolja, ahol az üzemanyag gőze nem
érintkezhet vízmelegítőkből, villanymoto-
rokból, kapcsolókból, kályhákból, stb.
származó szikrákkal vagy nyílt lánggal.

S A készüléket úgy tárolja, hogy minden
védőelema helyén legyen. A készüléket úgy
helyezze el, hogy az éles tárgyak ne okoz-
hassanak sérülést.

S A gépet és az üzemanyagot gyermekektől
jól elzárva tárolja.

KÜLSŐ FELÜLETEK
S Ha készülékét egy időre elteszi, előtte alapo-
san tisztítsa meg. Tiszta, száraz területen
tárolja.

S A külső fém felületeket enyhén olajozza
meg.

A MOTOR BELSEJE
S Vegye ki a gyújtógyertyát, és a gyertya
nyílásán keresztül töltsön be 1 teáskanál
kétütemű (léghűtéses) motorhoz való olajat.
Az olaj eloszlatása céljából lassan húzza
meg 8---10---szer a berántókötelet.
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S A gyújtógyertyát cserélje ki egy új, ajánlott
típusú és hőtartományú gyertyára.

S Tisztítsa meg a légszűrőt.
S Vizsgálja át a teljes készüléket, nincsenek---e
rajta kilazult csavarok, anyák éscsapszegek.
Minden sérült, kopott vagy törött alkatrészt
cseréljen ki.

S A következő idényt csak friss és a megfelelő
benzin---olaj arány betartásával kevert üze-
manyag felhasználásával kezdje meg.

EGYÉB
S Ne tárolja a benzint egyik idénytől amásikig.
S Ha benzinkannája rozsdásodni kezd, cser-
élje ki.

1. Lásd: “Feltöltés üzemanyaggal” a
Kezelés c. fejezetben.

2. Cserélje le megfelelo gyújtógyertyára.
3. Forduljon hivatalos szervizhez.
4. Forduljon hivatalos szervizhez.

HIBA OK INTÉZKEDÉS
A motor nem
indul.

1. A motor befulladt.
2. Az üzemanyagtartály üres.

3. A gyújtógyertya nem gyújt.
4. Az üzemanyag nem jut el a
porlasztóhoz.

5. Kicsi a kompresszió.

1. Lásd: “Indítási utasítások”.
2. Töltse fel a tartályt megfelelő
üzemanyag---keverékkel.

3. Szereljen be új gyújtógyertyát.
4. Ellenőrizze, nem piszkos---e a
benzinszűrő; cserélje ki. Ellenőrizze,
hogy a benzinvezeték nem tört vagy
repedt---e meg; javítsa meg vagy
cserélje ki.

5. Forduljon hivatalos szervizhez.
A motor nem
jár megfelelően
üresjáratban.

1. Az üzemanyag nem jut el a
porlasztóhoz.

2. Be kell állítani a porlasztót.
3. Kopott főtengely--- tömítések.
4. Kicsi a kompresszió.

1. Ellenőrizze, nem piszkos---e a
benzinszűrő; cserélje ki. Ellenőrizze,
hogy a benzinvezeték nem tört vagy
repedt---e meg; javítsa meg vagy
cserélje ki.

2. Forduljon hivatalos szervizhez.
3. Forduljon hivatalos szervizhez.
4. Forduljon hivatalos szervizhez.

1. A légszűrő piszkos.

2. Az üzemanyag nem jut el a
porlasztóhoz.

3. A gyújtógyertya piszkos vagy
elzáródott.

4. A szikrafogó háló eltömődött.
5. Be kell állítani a porlasztót.
6. Szén rakódott le.
7. Kicsi a kompresszió.

A motor nem
gyorsul,
elégtelen a
teljesítménye
vagy terhelés
alatt leáll.

1. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a
légszűrőt.

2. Ellenőrizze, nem piszkos---e a
benzinszűrő; cserélje ki. Ellenőrizze,
hogy a benzinvezeték nem tört vagy
repedt---e meg; javítsa meg vagy
cserélje ki.

3. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a
gyújtógyertyát és állítsa be újra a
hézagot.

4. Cserélje ki a hálót.
5. Forduljon hivatalos szervizhez.
6. Forduljon hivatalos szervizhez.
7. Forduljon hivatalos szervizhez.

A motor
túlzottan
füstöl.

1. A szívató részleges
működésben van.

2. Nem jó az üzemanyag---
keverék.

3. A légszűrő piszkos.
4. Be kell állítani a porlasztót.

1. Állítsa be a szívatót.
2. Eressze le és töltse újra az
üzemanyagtartályt megfelelő
keverékkel.

3. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a
légszűrőt.

4. Forduljon hivatalos szervizhez.
A lánc
felforrósodik.

1. Nem jó az üzemanyag---
keverék.

2. Nem megfelelo gyújtógyertya.
3. Be kell állítani a porlasztót.
4. Szén rakódott le.

HIBAELHÁRÍTÁSI TÁBLÁZAT
FIGYELEM: Az alábbiakban javasolt hibaelhárító intézkedések előtt a készüléket
mindig állítsa le és húzza ki a gyújtógyertya vezetékét, kivéve, ha az intézkedés csak a
készülék működése közben végezhető el.
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ronnie E. Goldman, Műszaki igazgató
A Husqvarna AB technikai dokumentációért
felelős hivatalos képviselete

EK megfelelőségi nyilatkozat (Csak Európára érvényes)
A Husqvarna AB, SE--561 82 Huskvarna, Svédország, Tel: +46--36--146500, mint
hivatalos képviselö a Közösség területén, kizárólagos felelősséggel kijelentjük, hogy a
McCulloch Mac GBV 325 modellszámú kerti fúvókészüléket/avarporszívót a 2009, évi
sorozatszámtól kezdve és azután (az évszám, és azt követően a sorozatszám a
típustáblán szerepelnek) megfelelnek a BIZOTTSÁG DIREKTÍVÁJÁ---ban előírtaknak:
2006 május 17, “a gépeket illetően” 2006/42/EG.
2004 december 15, “az elektromágneses kompatibilitást illetően” 2004/108/EG, valamint
a jelenleg érvényben lévő kiegészítések.
2000 május 8, “a környezet zajszennyezését illetően”, 2000/14/EG, V melléklet. A
zajszennyezését illetően lásd a Műszaki adatok című fejezetet.
Alkalmazott szabványok: EN ISO 12100-1/A1:2009, EN ISO 12100-2/A1:2009, CISPR
12:2007.
A Svensk Maskinprovning (SMP) AB, Fyrisborgsgatan 3, SE---754 50 Uppsala, Svédország,
típusellenőrzést végzett a Husqvarna AB vállalat számára. A bizonyítványok számai::
SEC/09/2024.

09---11---01

ÛSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK
MODELL: Mac GBV 325
MOTOR
Lökettérfogat, cm3 25
Maximális motorteljesítmény ISO 8893 szerint, kW 0,75
Üresjárati fordulatszám +/--- 400, fordulat/perc 3700
Katalizátoros hangtompító Igen
YÚJTÁSRENDSZER
Gyújtógyertya Champion RCJ 6Y
Elektródatávolság, mm 0,6
ÜZEMANYAG--- ÉS OLAJOZÁSI RENDSZER
Üzemanyag--- tartály kapacitása, cm3 540
SÚLY
Súly üzemanyag nélkül, fúvócső vagy szívócső, kg 4,25
ZAJKIBOCSÁTÁS
(lásd Megj. 1)
Zajszint, mért, dB(A) 103,9
Zajszint, garantált LWA dB(A) 108,0
ZAJSZINTEK
(lásd Megj. 2)
A kezelő hallószervére gyakorolt, a ISO 22868
szerint mért ekvivalens hangnyomásszint, dB(A)
Fúvócső és fúvóka ellátva (eredeti) 96,7
Szívócső ellátva (eredeti) 98,6
REZGÉSSZINTEK
(lásd Megj. 3)
Az ISO 22867 szerint mért ekvivalens rezgésszintek
(ahv,eq) a fogantyúban, m/s2
Fúvócső és fúvóka ellátva (eredeti), jobb 10,1
Szívócső ellátva (eredeti), bal/jobb 8,2/10,4
1. sz. megjegyzés: A környezet zajszennyezése zajteljesítményszintként (LWA) mérve a
2000/14/EG EGK---dírektíva szerint. A gép jelentésben szereplő hangteljesítményszintjét a
legmagasabb szintet produkáló eredeti vágófelszereléssel mérték. A garantált és a mért
hangteljesítmény közötti különbségnek az az oka, hogy a garantált hangteljesítmény tartal-
mazza a mérési eredményben lévő ingadozást és az azonos modellű gépek közti eltérése-
ket is a 2000/14/EK jelű irányelv értelmében.
2. sz. megjegyzés: A gép ekvivalens hangnyomásszintjére vonatkozó jelentési adatok az 1
dB(A) tipikus statisztikus ingadozásával (szórásával) rendelkeznek.
3. sz. megjegyzés: Az ekvivalens rezgésszintre vonatkozó megküldött adatok az 1 m/s2
tipikus statisztikus ingadozásával (szórásával) rendelkeznek.


