
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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OPIS SIMBOLOV

Uporabljajte ustrezna zaščitna
ocala, zaščitne slušalke in pri delu
v prašnem okolju je potrebna
uporaba zaščitne maske.

Uporabnik stroja mora poskrbeti, da med
obratovanjem ni nikogar v 15---metrskem
krogu od mesta delovanja.
Če na istem območju uporablja stroj več
ljudi, morajo upoštevati varnostno razdaljo
najmanj 15 metrov.

OPOZORILO! Med uporabo in takoj po
uporabi je dušilnik zelo vroč. Ne dotikajte
se dušilnika, ščitnika dušilnika ali
obkrožujočih površin in preprečite, da bi v
stik s temi deli prišle vnetljive snovi, kot so
suha trava ali gorivo.

Vedno uporabljajte atestirane
zaščitne rokavice.

Navodila za
odpiranje pokrova
sesalne odprtine.

OPOZORILO! Ta pihalnik je
lahko nevaren! Nepazljiva ali
nepravilna uporaba lahko
povzroči resne ali celo smrtne
poškodbe.

Pred uporabo pihalnika
pozorno preberite navodila
za uporabo.

OPOZORILO! Preverite, ali je
spodnji pokrov pritrjen in sesalna
cev pravilno nameščena. Lopatic
ventilatorja se ne dotikajte z roko
ali drugim predmetom.

Nivo zračnega
pritiska na 7,5 metrov

Jakost hrupa

Uporabljajte neosvinčeni ali
kakovosten osvinčen bencin in olje
za dvotaktne motorje.

OPOZORILO! Puhalnik lahko izvrže
predmete z veliko hitrostjo, predmeti se
lahko odbijejo in zadenejo uporabnika.
Posledica je lahko resna poškodba oči.

VARNOSTNA PRAVILA

OPOZORILO: Neupoštevanje vseh
varnostnih pravil in previdnostnih ukrepov
lahko povzroči resne poškodbe.
SEZNANITE SE Z NAPRAVO
S Pred uporabo napravo skrbno preberite
navodila, da boste v celoti razumeli vsa
opozorila in varnostna pravila.

D Napravo naj uporabljajo samo osebe, ki
razumejo vsaopozorila in varnostna pravila v
tem priročniku ter jih bodo upoštevali.

OPOZORILO: Pred uporabo na-
prave preglejte območje, kjer jo nameravate
uporabljati. Odstranite vse odpadke in trde
predmete, kot so kamni, steklo, žice itd., ki se
lahko odbijejo ali jih naprava med delovanjem
izvrže, tako da povzročijo poškodbe ali škodo.
Napravo lahko uporabite kot pihalnik za:
D Pometanje odpadkov ali pokošene trave s
cest, pločnikov, dvorišč itd.;

D Odpihovanje pokošene trave, slame ali listov
na kupe, okoli vogalov in med opekami.
Napravo lahko uporabite kot sesalnik za:
D Pobiranje suhih odpadkov, kot so listje, trava,
vejice in koščki papirja;

D Za najboljše rezultate naj naprava pri
sesanju deluje z največjo hitrostjo;

D Med sesanjem jo počasi pomikajte naprej in
nazaj nad površino, ki jo želite očistiti;
naprave ne porivajte v kup odpadkov, ki ga
želite posesati, ker se lahko zamaši;

D Za najboljše rezultate naj bo cev sesalnika
najmanj 2,5 cm od tal.
NAČRTUJTE VNAPREJ

OPOZORILO: Stroj med delovan-
jem proizvaja elektromagnetno polje. To
polje lahko v nekaterih pogojih interferira z
aktivnimi ali pasivnimi medicinskimi vsadki.
Da bi zmanjšali nevarnost resne ali smrtne
poškodbe, priporočamo, da se osebe z me-
dicinskimi vsadki pred uporabo stroja pos-
vetujejo s svojim zdravnikom in s proizvajal-
cem vsadka.
D Pri uporabi, servisiranju ali vzdrževanju
naprave vedno uporabljajte ustrezno
opremo za zaščito oči in uši. Tako se boste
izognili nevarnosti, da vam v oko ali obraz
priletijo delci, ki jih izvrže naprava in lahko
povzročijo slepoto in/ali resne poškodbe.
Zaščita za oči mora imeti oznako Z87.
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D Obvezna je zaščita stopal. Nikoli ne kosite
bosi ali v sandalih.

D Pri delu v prašnih okoljih vedno uporabljajte
ustrezno masko ali respirator.

D Zavarujte dolge lase. Pritrdite ali odstranite
nakit, ohlapna oblačila ali oblačila z visečimi
trakovi, resami ipd., ki se lahko zapletejo v
premične dele naprave.

D Naprave ne uporabljajte, ko ste utrujeni,
bolni, razburjeni ali pod vplivom alkohola,
mamil ali zdravil.

D Otroci, mimoidoči in živali naj bodooddaljeni
vsaj 15 metrov, ko napravo zaženete ali jo
uporabljate. Odprtine pihalnika ne obračajte
proti ljudem ali domačim živalim.

Z GORIVOM RAVNAJTE PREVIDNO
D Kjer mešate, pretakate ali shranjujete gorivo,
odstranite vse vire isker ali plamena
(cigarete, odprti ogenj ali dejavnosti, ki lahko
povzročijo iskrenje).

D Gorivo mešajte in pretakajte samo v odprtih,
zunanjih prostorih; hranite ga v hladnem,
suhem, dobro prezračenem prostoru; za
gorivo uporabljajte samo odobreno,
označeno posodo.

D Ko ravnate z gorivom ali pri delu z napravo,
ne kadite.

D Poskrbite, da bo naprava pravilno
sestavljena in v dobrem delovnem stanju.

D Ne polnite rezervoarja, medtem ko motor
deluje ali je vroč.

D Izogibajte se razlitju goriva ali olja. Počistite
razlito gorivo, preden zaženete motor.

D Pred zagonommotorja se odmaknite vsaj tri
metre proč od mesta, kjer ste mešali ali
dolivali gorivo.

D Bencin vedno hranite v posodi, ki je
odobrena za vnetljive tekočine.

VARNO UPORABLJAJTE NAPRAVO

OPOZORILO: Preden odprete se-
salna vrata, ugasnite motor. Da bi se izognili
resnim poškodbam, mora biti motor ugasn-
jen in lopatice ventilatorja popolnoma zaus-
tavljene.
D Vrtni puhalnik/sesalnik je namenjen samo za
pihanje ali odstranjevanje listja in drugih
smeti na tleh.

D Napravo pred vsako uporabo preglejte in
preverite, ali so deli obrabljeni, nezadostno
pritrjeni ali poškodovani oziroma manjkajo.
Ne uporabljajte je, dokler vse ne deluje
pravilno.

D Očistite ostanke olja in bencina z zunanjih
površin.

D Naprave nikoli ne zaganjajte ali uporabljajte
v zaprtem prostoru ali zgradbi. Vdihavanje
izpušnih plinov je lahko smrtno nevarno.

D Dušilec, opremljen s katalizatorjem, je med
uporabo in tudi po njej zelo vroč. To velja
tudi, kadar je motor v prostem teku. Ob stiku
z njim se lahko opečete. Mislite tudi na
nevarnost požarov!

D Da bi se izognili električnemu udaru zaradi
elektrostatične razelektritve, med uporabo
naprave ne uporabljajte gumijastih ali drugih
izoliranih rokavic.

D Ko motor deluje, naprave ne odlagajte
nikamor, razen na čisto, trdo površino.

Naprava lahko skozi sesalno odprtino vsesa
delce, kot so kamenčki, pesek, prah, trava
itd., ter jih z veliko hitrostjo izvrže skozi
izpušno odprtino in se tako poškoduje.
Izvrženi delci lahko poškodujejo tudi druge
predmete, mimoidoče ali uporabnika.

D Izogibajte se nevarnim okoljem. Ne
uporabljajte naprave v neprezračenih
prostorih in tam, kjer so večje količine
ogljikovega monoksida ali eksplozivni hlapi.

D Neuporabljajte na nestabilnih površinah, kot
so lestve, drevesa, strmi nakloni, strehe itd.
Vedno stojte na trdni podlagi in poskrbite, da
ne izgubite ravnotežja.

D V cevi pihalnika ne vstavljajte nikakršnih
predmetov; smeti vedno odpihujte proč od
ljudi, živali, stekel in trdih predmetov, kot so
drevesa, avtomobili, zidovi itd. Sila zraka iz
pihalnika lahko povzroči, da se kamni,
zemlja ali vejiceodbijejo od teh predmetov in
tako poškodujejo ljudi ali živali, razbijejo
steklo ali povzročijo drugo škodo.

D Naprave nikoli ne uporabljajte brez ustrezne
opreme. Ko napravo uporabljate kot
pihalnik, vedno pritrdite cev pihalnika. Ko jo
uporabljate kot sesalnik, vedno namestite
sesalne cevi in vrečo sesalnika. Poskrbite, da
bo vreča sesalnika popolnoma zaprta.

D Pogosto preverite sesalno odprtino za zrak,
cevi pihalnika, cevi sesalnika in komolčno
cev --- motor naj bo ob takih priložnostih
vedno ugasnjen, svečka pa odstranjena. V
prezračevalnih režah in izpušnih ceveh se
lahko nabere umazanija, ki ovira pretok
zraka, zato poskrbite, da bodo čiste.

D Na sesalno odprtino za zrak nikoli ne
polagajte ničesar, ker lahko tako ovirate
pretok zraka in poškodujete napravo.

D Naprave ne uporabljajte za razprševanje
kemikalij, gnojil ali drugih snovi, ki lahko
vsebujejo strupene sestavine.

D Da bi preprečili morebitno širjenje požara,
naprave ne uporabljajte v bližini kurišč,
kaminov, prostorov za žar, pepelnikov,
območij, kjer gori listje ali podrast itd.

D Uporabljajte samoza opravila, opisana v tem
priročniku.

PRAVILNO VZDRŽUJTE NAPRAVO
D Vse vzdrževalne posege, razenpriporočenih
postopkov, opisanih v teh navodilih, naj
izvede pooblaščeni serviser/prodajalec.

D Pri vseh vzdrževalnih postopkih, razen
nastavitvah uplinjača, iztaknite svečko.

D Uporabite samo priporočene McCullochove
nadomestne dele; uporaba drugih delov
lahko izniči garancijo in povzroči poškodbe
naprave.

D Pred shranjevanjem naprave izpraznite
rezervoar za gorivo. Gorivo, ki je ostalo v
uplinjaču, porabite tako, da zaženete
napravo in jo pustite delovati, dokler se ne
ustavi.

D Ne uporabljajte dodatkov ali priključkov,
razen tistih, ki jih proizvajalec priporoča za
napravo.

D Naprave ali goriva ne shranjujte v zaprtem
prostoru, kjer se lahko bencinski hlapi
razširijo do vira isker ali do odprtega
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plamena od vodnih grelnikov, električnih
motorjev ali stikal, peči itd.

D Shranite na suhem in zunaj dosega otrok.
D Med transportom napravo zavarujte.
VARNOSTNO OBVESTILO: Izpostavlje-
nost vibracijam zaradi čezmerne uporabe
ročnega orodja na bencinski pogon lahko
povzroči okvare ožilja ali živcev v prstih, ro-
kah ali sklepih pri ljudeh, ki so nagnjeni k
motnjamkrvnega obtoka ali neobičajnim za-
tekanjem. Čezmerna uporaba v hladnem

vremenu lahko povzroči okvare ožilja pri sic-
er povsem zdravih ljudeh. Če se pojavijo
simptomi, kot so otrplost, bolečina, izguba
moči, sprememba barve ali površine kože,
ali izguba občutka v prstih, rokah ali sklepih,
prenehajte uporabljati orodje in poiščite
zdravniško pomoč. Sistem proti tresljajem
ne zagotavlja zaščite proti tem težavam.
Redni uporabniki takšnih orodij morajo
skrbno nadzorovati svojo fizično kondicijo in
stanje te naprave.

KAJ JE KAJ?

1. Ročica plina 9. Zgornja cev pihalnika
2. Stikalo za vklop in izklop 10. Spodnja cev pihalnika
3. Zaganjalni gumb 11. Šoba za visoke hitrosti
4. Vzvod dušilne lopute 12. Komolčna cev
5. Pokrov rezervoarja za gorivo 13. Vreča sesalnika
6. Zaganjalna vrv 14. Zgornja sesalna cev
7. Ročica sesalnika 15. Spodnja sesalna cev
8. Svečka 16. Navodila za uporabo

KAJ JE KAJ?
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SESTAVLJANJE
VSEBINA ŠKATLE
Preverite, ali je v škatli vse od naštetega.
S Pihalnik
S Zgornja cev pihalnika
S Spodnja cev pihalnika
S Šoba za visoke hitrosti
S Komolčna cev
S Vreča sesalnika
S Zgornja sesalna cev
S Spodnja sesalna cev
S Vijak za montiranje sesalne cevi
NAPOTEK:Normalno je, da filter za gorivo
v praznem rezervoarju ropota.

SESTAVLJANJE

OPOZORILO: Preden odprete vrata
sesalne odprtine ali skušate vstaviti oziroma
odstraniti sesalno ali pihalno cev, zaustavite
motor in seprepričajte, dasose lopatice ven-
tilatorja nehale vrteti. Vrtečese lopatice lahko
povzročijo resne poškodbe. Pred
kakršnimkoli vzdrževalnim posegom ali po-
segom v notranjost naprave, odklopite
svečko.
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OPOZORILO: Če ste napravo dobili
sestavljeno, ponovite vse korake in tako pre-
verite, ali je pravilno sestavljena in so vsi vijaki
pravilno pritrjeni. Upoštevajte vse varnostne
nasvete v priročniku z navodili in na napravi.
D Za sestavljanje naprave potrebujete stan-
dardni izvijač.

SESTAVLJANJE PIHALNIK
SESTAVLJANJE PIHALNE CEVI
1. Rebro na zgornji cevi puhalnika porav-
najte z utorom v izhodu puhalnika; cev
potisnite na svoje mesto.

NAPOTEK: Sornik objemke cevi mora biti
dovolj popuščen, da se cevi lahko vstavi v iz-
hod puhalnika. Sornik popustite tako, da ga
obračate v nasprotni smeri urinega kazalca
(ne snemite matic).

Rebro
Utor

Izhod pihalnika

2. Cev pritrdite, tako da sornik obračate v
smeri urinega kazalca.

3. Zareze na spodnji cevi puhalnika porav-
najte z oznakami na zgornji cevi.

Sornik in
matica
objemke
cevi

Zgornja cev
pihalnika

Spodnja cev
pihalnika

Jeziček
Reža

4. Spodnjo cev potisnite na zgornjo cev.
5. Zgornjo cev puhalnika zavrtite v smeri uri-
nega kazalca, dokler ne zaslišite zvoka
ob zaklepu spodnje cevi v zgornjo cev.

NAPOTEK: Ko sta zgornja in spodnja cev
pravilno sestavljeni, sta puščici na obeh ce-
veh poravnani.

6. Za odstraniti cevi, obračajte sornik v nas-
protni smeri urinega kazalca, da cevi po-
pustite (ne snemite matic); cevi odstra-
nite.

MONTAŽA ŠOBE ZA VISOKE
HITROSTI
Vprimeru potrebepo večji hitrosti zrakaupo-
rabite šobo za visoko hitrost.

1. Zareze na šobi poravnajte z oznakami na
spodnji cevi puhalnika.

Šoba za visoke
hitrosti

Jeziček Reža
Spodnja cev
pihalnika

2. Šobo potisnite na spodnjo cev.
3. Šobo zavrtite v smeri urinega kazalca,
dokler ne zaslišite zvoka ob zaklepu v
spodnjo cev.

SESTAVLJANJE SESALNIK
SESTAVLJANJE VREČE SESALNIKA
1. Odprite zadrgo na vreči sesalnika in vsta-
vite komolčno cev.

2. Potisnite manjši konec komolčne cevi v
majhno odprtino na vreči.

Komocčna
cev

Odprtina
z zadrgo

Rebro

Majhna odprtina

NAPOTEK: Rob manjše odprtine naj bo
poravnan z razširjenim delom komolčne
cevi, njeno rebro pa na dnu.
3. Zaprite zadrgo na vreči. Preverite, ali je
zadrga povsem zaprta.

4. Odstranite pihalno cev z motorja.

Rebro

Utor

5. Vstavite komolčno cev v izpuh pihalnika.
Rebro komolčne cevi mora biti poravna-
no z utorom na izpuhu pihalnika.

6. Obrnite gumb v smeri urinega kazalca,
da pritrdite komolčno cev.

SESTAVLJANJE CEVI SESALNIKA

OPOZORILO: Preden odprete vrata
sesalne odprtine ali skušate vstaviti oziroma
odstraniti sesalno ali pihalno cev, zaustavite
motor in seprepričajte, dasose lopatice ven-
tilatorja nehale vrteti. Vrtečese lopatice lahko
povzročijo resne poškodbe.
1. Konico izvijača vstavite v zaklepni del se-
salne odprtine.
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Izhod
pihalnika

Zaklepni
del

Zaklepni del

Pokrov sesalne odprtine
2. Nežno pritisnite na ročaj izvijača proti
sprednjemu delu enote, da sprostite zak-
lep, medtem ko z drugo roko potegnete
pokrov sesalne odprtine.

3. Pokrov sesalne odprtine pustite odprt, dok-
ler ne namestite zgornje sesalne cevi.

Pokrov
sesalne
odprtine

Sesalna odprtina

c

4. Oznake na notranjem delu sesalne odpr-
tine poravnajte z zarezami na zgornji sesal-
ni cevi.

Jeziček
Reža

5. Zgornjo sesalno cev potisnite v sesalno
odprtino. Cev zavrtite v nasprotni smeri uri-
nega kazalca, dokler ne zaslišite zvoka ob
pritrditvi na puhalnik.

6. Po prikazu na spodnji sliki poravnajte
poševni konec spodnje sesalne cevi. Potis-
nite spodnjo sesalno cev v zgornjo, dokler
se spodnja cev varno ne vsede v zgornjo
(približno 7 cm).

Poševni konec
spodnje sesalne cevi
7. Ko sta sesalni cevi povezani postavite
znamko na spodnji del zgornje cevi. Obe
cevi pričvrstite skupaj z dobavljenim vija-
kom.

Spodnja
sesalna cev

Zgornja
sesalna
cev

KAKO SPREMENITI SESALNIK V
PIHALNIK
1. Z vrtenjem gumba v nasprotni smeri urine-
ga kazalca popustite in odstranite koleno.

2. Z vrtenjem v smeri urinega kazalca od-
stranite sesalne cevi.

3. Zaprite pokrov sesalne odprtine in se
prepričajte, da je dobro zaprt.

4. Namestite cev pihalnika (glej SESTAVL-
JANJE PIHALNE CEVI).

NASTAVITEV NARAMNICE
(samo kadar napravo uporabljate
kot sesalnik)
1. Napravo primite, kot je prikazano, tako
da bo dušilnik obrnjen proč od vas.

2. Povlecite naramnico čez glavo na desno
ramo.

3. Iztegnite levo roko proti zadnji strani
vreče sesalnika.

4. Nastavite naramnico tako, dabo šiv vrece
sesalnika/naramnice med vašim palcem
in kazalcem.

5. Preverite, ali je omogočen prost pretok zra-
ka iz komolčne cevi v vreco.Če je vreča zvi-
ta, sesalnik ne bo deloval pravilno.
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DELOVANJE
DELOVNI POLOŽAJ

Pihalnik Sesalnik

Zaščita za uši

Zaščita
za oči

Zaščita za uši

NASVETI ZA UPORABO
S Pri sesanju ali pihanju držite napravo tako,
da bo dušilnik obrnjen proč od vas (glejte
DELOVNI POLOŽAJ).

S Da bi zmanjšali nevarnost poškodb sluha
zaradi hrupnega delovanja, uporabite
naušnike.

S Da bi zmanjšali nevarnost poškodb z
vrtečimi se deli, pred nameščanjem ali od-
stranjevanjem priključkov ugasnite motor.
Ne uporabljajte brez nameščenih
ščitnikov.

S Opremo uporabljajte samo ob razumnih
urah --- ne zgodaj zjutraj ali pozno zvečer,
ko lahko z uporabo motite druge. Vedno
upoštevajte krajevne predpise. Običajno
je priporočen čas uporabe med 9:00 in
17:00 od ponedeljka do sobote.

S Da bi zmanjšali hrup, omejite število na-
prav, ki se uporabljajo hkrati.

S Da bi zmanjšali hrup, uporabljajte pihalnik
pri najmanjši možni hitrosti, potrebni za iz-
vajanje opravila.

S Pred uporabo pihalnika uporabite grablje
in metlo.

S V prašnih okoljih najprej navlažite
površine, na katerih boste delali, ali upora-
bite poseben razpršilni priključek.

S Varčujte z vodo in za številna vrtna opravi-
la, kot je čiščenje odtočnih kanalov, mrež,
dvorišč, rešetk, teras in vrtov, namesto
vode uporabite pihalnik.

S Bodite pozorni na otroke, domače živali,
odprta okna ali oprane avtomobile. Bodite
previdni pri pihanju odpadkov.

S Uporabite celoten podaljšek odprtine pi-
halnika, tako da bo curek zraka bližje tlom.

S Po uporabi pihalnikov in druge opreme
POČISTITE ZASABO.Odpadke odvrzite v
temu namenjene vsebnike.

PREDEN ZAŽENETE MOTOR

OPOZORILO: Pred uporabo
obvezno preberite informacije o gorivu v
varnostnih pravilih. Če varnostnih pravil ne
razumete, v napravo ne nalivajte goriva.
Obrnite se na pooblaščenega serviserja/
prodajalca.
GORIVO

OPOZORILO: Pred nalivanjemgori-
va počasi odvijte pokrov rezervoarja.
Ta motor uporablja neosvinčeni bencin.
Pred uporabo morate bencin zmešati s
kakovostnim oljem za dvotaktne zračno
hlajene motorje. Priporočamo olje znamke
McCulloch v mešanici z razmerjem 40:1
(2,5%). To razmerje dosežete, če 5 litrov
neosvinčenega bencina zmešate z 0,125
litra olja. Pri mešanju goriva upoštevajte
navodila na embalaži. Pred dolivanjem
goriva v napravo vedno preberite in
upoštevajte varnostna navodila za gorivo.
POMEMBNO
Izkušnje kažejo, da lahko goriva, ki so
mešanice alkohola (t. i. gasohol oziroma
mešanice z etanolom ali metanolom)
privlačijo vlago, ki povzroča razkroj alkohola
in nastanek kislin. Kisli plini lahko
poškodujejo sistem za gorivo motorja. Da bi
se izognili težavam z motorjem, izpraznite
sistem za gorivo, če naprave ne boste upo-
rabljali 30 dni ali več. Izpraznite rezervoar za
gorivo, zaženitemotor in ga pustite teči, dok-
ler se dovodi goriva in uplinjač ne izpraznijo.
Naslednjo sezono uporabite sveže gorivo.
Nikoli ne uporabljajte sredstev za čiščenje
motorja ali uplinjača v rezervoarju za gorivo,
saj lahko povzročijo trajno škodo.
ZAUSTAVITEV MOTORJA
D Sprostite gumb za plin.
D Pritisnite stikalo STOP in ga zadržite v
položaju STOP, dokler se motor ne zaustavi.
PREDEN ZAŽENETE MOTOR

OPOZORILO: Pred uporabo na-
prave MORATE poskrbeti, da so cevi pravilno
pritrjene.
D Napolnite rezervoar z gorivom. Prema-
knite se vsaj 3 metre proč od kraja, kjer ste
polnili rezervoar.

D Napravo primite v začetni položaj, kot je
prikazano. Poskrbite, da bo pihalnik us-
merjen proč od ljudi, živali, stekla in trdih
predmetov.
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Pihalnik

Sesalnik

ZAČETNI POLOŽAJ

OPOZORILO: Pri zagonu motorja
morate napravo držati, tako kot je prikazano.
Ko zaganjate motor ali ko deluje, naprave ne
odlagajte nikamor, razen na čisto, trdo
površino. Naprava lahko skozi sesalnoodpr-
tino vsesa delce, kot so kamenčki, pesek,
prah, trava itd., ter jih z veliko hitrostjo izvrže
skozi izpušno odprtino in se takopoškoduje.
Izvrženi delci lahko poškodujejo tudi druge
predmete, mimoidoče ali uporabnika.
ZAGON HLADNEGAMOTORJA (ali to-
plega motorja, če zmanjka goriva)
1. Počasi šestkrat pritisnite zaganjalno kapico.
2. Premaknite ročico dovoda zraka v
položaj POLN DOVOD.

3. Med vsemi naslednjimi koraki stisnite in
držite sprožilec.

Ročica
zaganjal-
nika

Ročica
dovoda
zraka

Zaganjalna
kapica

4. Nekajkrat močno potegnite za vrv
zaganjača, dokler motorne pričnezvene-
ti tako, kot bi hotel vžgati. Vrvi nepovlecite
več kot šestkrat.

5. Takoj, ko motor prične zveneti tako, kot bi
hotel vžgati, premaknite ročico dovoda
zraka v položaj POLOVIČNI DOVOD.

6. Močno potegnite vrv zaganjalnika, dokler
se motor ne zažene, vendar ne več kot
šestkrat. NAPOTEK: Če motor ne vžge
po šestih potegih (v položaju POLOVIČNI
DOVOD), premaknite ročico dovoda zra-
ka v položaj POLNI DOVOD in šestkrat
pritisnite na zaganjalno kapico. Stisnite in
držite sprožilec regulatorja in še dvakrat
potegnite vrv zaganjalnika. Premaknite
ročico dovoda zraka v položaj
POLOVIČNI DOVOD in povlecite vrv za-
ganjalnika, doklermotor ne steče, vendar
ne več kot šestkrat. Če motor ne steče, je
verjetno vlažen. Glejte navodila pod ZA-
GON VLAŽNEGA MOTORJA.

7. Komotor steče, ga pustite teči 10 sekund,
potem pa premaknite ročico dovoda zra-
ka v položaj ZAPRT DOVOD (RUN). Pre-
den spustite sprožilec regulatorja, naj na-
prava deluje še 30 sekund v položaju
ZAPRT DOVOD (RUN). NAPOTEK: Če
semotorustavi, ko je ročica dovodazraka
v položaju ZAPRT DOVOD (RUN), ga po-
tisnite v položaj POLOVIČNI DOVOD in
povlecite za vrv, dokler motor ne steče,
vendar ne več kot šestkrat.

ZAGON TOPLEGA MOTORJA
1. Premaknite ročico dovoda zraka v
položaj POLOVIČNI DOVOD.

2. Med vsemi naslednjimi koraki stisnite in
držite sprožilec.

3. Močno povlecite vrv zaganjalnika, dokler
motor ne steče, vendar ne več kot šestkrat.

4. Pustite motor teči 15 sekund, potem pa
premaknite ročico dovoda zraka v
položaj ZAPRT DOVOD (RUN).

NAPOTEK: Če motor ne steče, še petkrat
povlecite vrv zaganjalnika. Čemotor še ved-
no ne steče, je verjetno vlažen.
ZAGON VLAŽNEGA MOTORJA
Vlažen motor lahko zaženete tako, da prema-
knite ročico dovoda zraka v položaj ZAPRT
DOVOD (RUN), potem pa povlečete za vrv, da
iz motorja očistite ostanke goriva. Morda boste
morali za to večkrat potegniti ročico zaganjalni-
ka, odvisno od tega, kako vlažna je naprava.
Če naprava še vedno ne prične delovati,
poiščite navodilo v TABELI REŠITEV.
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VZDRŽEVANJE

OPOZORILO: Dušilnika se ne doti-
kajte, če motor in dušilnik nista hladna. Vroč
dušilnik lahko povzroči resne opekline.

OPOZORILO: Pred vsemi
vzdrževalnimi posegi, razen nastavitev
uplinjača, iztaknite svečko.
PREVERITE, ALI SO ZAPONKE IN
DELI OHLAPNI ALI NEZADOSTNO
PRITRJENI
S Dušilnik
S Kapa svečke
S Zračni filter
S Vijaki ohišja
PREVERITE, ALI SO DELI
POŠKODOVANI ALI OBRABLJENI
Za zamenjavo poškodovanih ali obrabljenih
delov se obrnite na pooblaščenega serviser-
ja/prodajalca.
S Ročica plina --- Preverite, ali deluje pravil-
no, tako da ga premaknete v položaj
STOP. Prepričajte se, ali se jemotor ustavil,
nato pa ga znova zaženite in nadaljujte.

S Rezervoar za gorivo --- Če je rezervoar za
gorivo poškodovan ali pušča, napravo ta-
koj nehajte uporabljati.

S Vreča sesalnika --- Če je raztrgana ali
poškodovana, jo takoj nehajte uporabljati.
NAPRAVO IN OZNAKE REDNO PRE-
GLEDUJTE IN ČISTITE
S Napravo po vsaki uporabi preglejte in bo-
dite pozorni na nepritrjene ali
poškodovane dele. Napravo in nalepke
očistite z vlažno krpo in blagim čistilom.

S Napravo obrišite s čisto suho krpo.
OČISTITE ZRAČNI FILTER

Tipko
Pokrov
zračnega
filtra

Zračni filter

Čiščenje zračnega filtra:
Umazan zračni filter zmanjša ušinkovitost delo-
vanja motorja ter poveča porabo goriva in
škodljive emisije. Očistite ga po vsakih petih
urah delovanja ali letno, odvisno, kaj je prej.
1. Preden odstranite pokrov, pokrov in
površino okoli njega očistite, da v komoro
uplinjača ne bi prišla umazanija ali drugi
tujki.

NAPOTEK: Pred odpiranjem pokrova
zračnega filtra premaknite ročico dušilne lo-
pute v položaj RUN.

2. S pritiskom na tipko odprite pokrov
zračnega filtra (glejte sliko). Odstranite
zračni filter.

NAPOTEK: Filtra ne čistite z bencinom ali
drugim vnetljivim topilom. Tako lahko pride
do požara ali oddajanja nevarnih hlapov.
3. Filter operite z milom in vodo.
4. Počakajte, da se osuši.
5. Na filter kanite nekaj kapljic olja; stisnite
ga, da se olje porazdeli po površini.

6. Znova namestite dele.
ZAMENJAJTE SVEČKO
Da bi zagotovili zaganjanje motorja brez
težav in njegovo boljše delovanje, zamen-
jajte svečko enkrat letno. Nastavite režomed
elektrodama na 0,6mm. Vžig jenespremenl-
jiv in ga ni mogoče nastavljati.
1. Zavrtite kapo svecke in jo izvlecite.
2. Svecko odstranite iz valja in jo zavrzite.
3. Zamenjajte jo s svecko Champion
RCJ---6Y in dobro zatisnite z 19 mm klju-
cem.

4. Znova namestite kapo svecke.
ZAMENJAJTE FILTER ZA GORIVO
Preden zamenjate filter za gorivo, iz naprave iz-
praznitegorivo tako,da jopustite delovati, dok-
ler goriva ne zmanjka in se sama ustavi, nato
pa odstranite pokrov rezervoarja. Izvlecite filter
iz rezervoarja in iztaknite cev za dovod goriva.
Namestite nov filter za gorivo na cev za dovod
goriva; namestite druge dele.

Filter za
gorivo

Cev za
dovod
goriva

PREVERITE NAMESTITVENE VI-
JAKE DUŠILNIKA
Enkrat letno preverite, ali so namestitveni vi-
jaki dušilnika pravilno pritrjeni in priviti, da
preprečite morebitne poškodbe.

Vijaka za
pritrditev
dušilnika
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NASTAVITVE UPLINJAČA
Uplinjač je bil natančno nastavljen že v tovar-
ni. Nastavitve hitrosti prostega teka utegnejo
biti potrebne v teh primerih:
S Ko izpustite ročicouplinjača,motor ne teče
v prostem teku.

Nastavitev histrosti prostega teka
Motor naj teče v prostem teku. Hitrostmotor-
ja karseda zmanjšajte, vendar se ne smeus-
taviti (prepočasen prosti tek).
S Obrnite vijak za hitrost prostega teka v
smeri urinega kazalca, da povečate hitrost
motorja, če ta ugaša ali deluje nepravilno.

S Vijak za nastavitev hitrosti motorja zavrtite
v nasprotni smeri urinega kazalca, da bi
motor upočasnili.

Pokrov
zračnega
filtra

Vijak za hitrost prostega teka

Če potrebujete dodatno pomoč ali niste
prepričani, da ste postopek izvedli pravilno,
se obrnite na pooblaščenega serviserja.

SKLADIŠČENJE

OPOZORILO: Napravo pripravite za
skladišcenje na koncu sezone, ali ce je ne
nameravate uporabljati vec kot 30 dni.
S Pred shranjevanjemali prevozomnaprave jo
ustrezno pritrdite in počakajte, da se motor
popolnoma ohladi.

S Napravo in gorivo shranite v dobro
prezračenem prostoru, kjer bencinski hlapi
ne morejo priti v stik z iskrami ali odprtim
ognjem, ki jih lahko povzročijo vodni grelci,
električni motorji ali stikala, peči ipd.

S Napravodobrozaščitite. Postavite jo tako,da
ne bo možnosti, da ostri deli nehote
povzročijo kakršnekoli poškodbe.

S Shranite napravo in gorivo zunaj dosega
otrok.
ZUNANJE POVRŠINE
S Če bo naprava dalj časa shranjena in ne
bo v uporabi, jo pred shranjevanjem te-
meljito očistite. Shranite jo v čistem in su-
hem prostoru.

S Narahlo naoljite zunanje kovinske površine.

NOTRANJI MOTOR
S Odstranite svečko in skozi odprtino zanjo
vlijte 1 čajno žličko olja za dvotaktne motorje
(zračno hlajene). Počasi 8--- do 10---krat po-
vlecite zaganjalno vrv, da olje razporedite.

S Zamenjajte svečko z novo ustrezne vrste.
S Očistite zračni filter.
S Napravo v celoti preglejte in bodite pozorni
na nepritrjene vijake, matice in sornike.
Poškodovane, pokvarjene ali izrabljene dele
zamenjajte.

S Začnite vsako sezono z novim gorivom s
pravilnim razmerjem bencina in olja.
DRUGO
S Bencina ne hranite čez zimo.
S Če ročka za bencin začne rjaveti, jo zamen-
jajte.
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1.Glejte “Nalivanje goriva”.
2.Zamenjajte s pravilno svečko.
3.Obrnite se na pooblaščenega
serviserja/prodajalca.
4.Obrnite se na pooblaščenega
serviserja/prodajalca.

TEŽAVA VZROK PRIPOROČEN UKREP
Motorja ni
mogoče
zagnati.

1.Motor je zalilo gorivo.
2.Rezervoar za gorivo je prazen.
3.Svečka ne deluje pravilno.
4.Gorivo ne pride do uplinjača.

5.Nizka kompresija.

1.Glejte “Navodila za zaganjanje.”
2.Rezervoar za gorivo napolnite s
pravilno mešanico goriva.
3.Namestite novo svečko.
4.Preverite, ali je filter za gorivo
zamašen; zamenjajte ga. Preverite,
ali je cev za dovod goriva zvita ali
pretrgana; popravite ali zamenjajte.
5.Obrnite se na pooblaščenega
serviserja/prodajalca.

Motor v prostem
teku ne deluje
pravilno

1.Gorivo ne pride do uplinjača.

2.Uplinjač je treba nastaviti.

3.Tesnila ročične gredi so
obrabljena.
4.Nizka kompresija.

1.Preverite, ali je filter za gorivo
zamašen; zamenjajte ga. Preverite,
ali je cev za dovod goriva zvita ali
pretrgana; popravite ali zamenjajte.
2.Obrnite se na pooblaščenega
serviserja/prodajalca.
3.Obrnite se na pooblaščenega
serviserja/prodajalca.
4.Obrnite se na pooblaščenega
serviserja/prodajalca.

1.Zračni filter je umazan.
2.Gorivo ne pride do uplinjača.

3.Stiki svečke so umazani od
mešanice goriva.
4.Mreža proti iskrenju je
zamaščena.
5.Uplinjač je treba nastaviti.

6.Saje na izpušni mreži.

7.Nizka kompresija.

Motor ne
pospeši, nima
moči ali se pri
pbremenitvi
zaustavi.

1.Očistite ali zamenjajte zračni filter.
2.Preverite, ali je filter za gorivo
zamašen; zamenjajte ga. Preverite,
ali je cev za dovod goriva zvita ali
pretrgana; popravite ali zamenjajte.
3.Očistite ali zamenjajte svečko;
nastavite režo med elektrodami.
4.Zamenjajte mrežo.

5.Obrnite se na pooblaščenega
serviserja/prodajalca.
6.Obrnite se na pooblaščenega
serviserja/prodajalca.
7.Obrnite se na pooblaščenega
serviserja/prodajalca.

Iz motor ja
se čezmerno
kadi.

1.Dušilna loputa je delo
odprta.
2.Mešanica goriva je nepravilna.

3.Zračni filter je umazan.
4.Uplinjač je treba nastaviti.

1.Prilagodite dušilno loputo.

2.Izpraznite rezervoar za gorivo in
ga napolnite s pravilno mešanico.
3.Očistite ali zamenjajte zračni filter.
4.Obrnite se na pooblaščenega
serviserja/prodajalca.

Motor se
pregreva.

1.Mešanica goriva je nepravilna.
2.Svečka je nepravilna.
3.Uplinjač je treba nastaviti.

4.Saje na izpušni mreži.

TABELA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO: Preden se lotite kateregakoli od postopkov, opisanih spodaj, razen
tistih, pri katerih mora motor delovati, vedno zaustavite napravo in iztaknite svečko.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
EC izjava o skladnosti (Veljavno samo za Evropo)
Mi, Husqvarna AB, SE---561 82 Huskvarna, Švedska, Tel: +46---36---146500, kot
pooblaščeni predstavnik v Skupnosti, izjavljamo kot edini odgovorni, da je vvrtni
puhalnik/sesalnik model McCulloch Mac GBV 325 s serijskimi številkami iz leta 2009 in
kasneje (leto izdelave, ki mu sledi serijska številka, je podano v besedilu na ploščici s tipsko
oznako), v skladu s predpisi podanimi v DIREKTIVI SVETA:
z dne 17. Maja 2006 “za stroje” 2006/42/EC.
z dne 15. Decembra 2004 “za elektromagnetski skladnost” 2004/108/EC in z danes
veljavnimi dodatki.
z dne 8. Maja 2000 “za emisijo hrupa v okolico” v skladu z Aneksom V z 2000/14/EG. Za
informacije v zvezi z emisijo hrupa glejte poglavje Tehnični podatki.
Uporabljeni so bili naslednji standardi: EN ISO 12100-1/A1:2009, EN ISO
12100-2/A1:2009, CISPR 12:2007.
SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE---754 50 Uppsala, Švedska, je za
Husqvarna AB opravil prostovoljno tipsko kontrolo. Številke certifikatov: SEC/09/2024.

09---11---01
Ronnie E. Goldman, Tehnični direktor
Pooblaščeni predstavnik za Husqvarna AB
in odgovorni za tehnično dokumentacijo

TECHNI IN PODATKI
MODEL: Mac GBV 325
MOTOR
Prostornina motorja, cm3 25
Največja moč motorja, skladno z ISO 8893, kW 0,75
Hitrost vrtenja
v praznem teku +/--- 400, obr./m 3700
Dušilec s katalizatorjem Da
SISTEM VŽIGA
Svečka Champion RCJ 6Y
Odprtina elektrode, mm 0,6
SISTEM ZA GORIVO IN MAZANJE
Prostornina rezervoarja za gorivo, v cm3 540
TEŽA
Teža, brez goriva in cevi , v kg 4,25
EMISIJE HRUPA
(glej Opombo 1)
Moč hrupa, izmerjena dB(A) 103,9
Moč hrupa, zagotovljena LWA dB(A) 108,0
JAKOST HRUPA
(glej Opombo 2)
Ekvivalenca pritiska zvoka na uporabnikovo uho, merjena po
ISO 22868, dB(A)
Opremljen s pihalno cevjo (ser. oprema) 96,7
Opremljeno s sesalno cevjo (ser. oprema) 98,6
JAKOST VIBRACIJ
(glej Opombo 3)
Ekvivalenca nivoja vibracij (ahv,eq) v rocajih, izmerjena v skladu z
ISO 22867, m/s2
Opremljen s pihalno cevjo (ser. oprema), desno 10,1
Opremljeno s sesalno cevjo (ser. oprema), levo/desno 8,2/10,4
Opombo 1: Emisija hrupa v okolico merjena kot zvočni efekt (LWA) v skladu z EG direktivo
2000/14/EG. Sporočena raven zvočne moči za napravo je izmerjena z originalnim rezalnim
priključkom, s katerim se doseže najvišji nivo. Razlika med zajamčeno in izmerjeno ravnjo
zvočne moči je, da zajamčena raven zvočne moči v skladu z Direktivo 2000/14/ES vključuje tudi
razpršitev rezultata meritve in razlike med različnimi napravami istega modela.
Opombo 2: Sporočeni podatki za ekvivalenco nivoja zvocnega tlaka za napravo imajo
tipično statistično razpršitev (standardni odklon) v vrednosti 1 dB(A).
Opombo 3: Sporočeni podatki za ekvivalenco nivoja vibracij imajo tipično statistično
razpršitev (standardni odklon) v vrednosti 1 m/s2.


