
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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IDENTIFIKÁCIA SYMBOLOV

Musíte nosiť schválené ochranné
okuliare, schválené slúchadlá,
Tvárovú masku, ak pracujú v
prašnom prostredí.

Obsluha stroja musí zabezpečiť, aby sa
počas práce nikto nepriblížil do blízkosti
stroja (okruh 15 metrov).
Ak na rovnakej ploche pracuje viac strojov,
treba dodržiavať bezpečnú vzdialenosťmi-
nimálne 15 metrov.

UPOZORNENIE! Tlmič výfuku je počas a
po používaní veľmi horúci. Nedotýkajte sa
tlmiča výfuku, chrániča tlmiča výfuku ani
okolitých povrchov. Rovnako tak sa na
tieto povrchy nesmie dostať horľavý mat-
eriál, ako je suchá tráva alebo palivo.

Vždy používajte schválené
ochranné rukavice.

Pokyny pre
otvorenie krytu
nasávania
vysávača.

UPOZORNENIE! Tento stroj
môže byť nebezpečný!
Neopatrné a nesprávne
použitie môže spôsobiť
vážne, ba dokonca smrteľné
zranenie.

Skôr, ako začnete stroj
používať, prečítajte a osvojte
si tento návod na obsluhu.

UPOZORNENIE! Pred každým
použitím stroja sa presvedčite, či je
kryt ventilátora správne zaistený a
sacia rúra vysávača riadne
namontovaná. Lopatiek obežného
kolesa sa nedotýkajte rukami ani
žiadnym cudzím predmetom.

Akusticky tlak vo
vzdialenosti 7,5
metrov

Hladina
akustického
Výkonu

Používajte výhradne bezolovnatý,
benzín a značkový olej McCulloch
do dvojtaktných motorov.

UPOZORNENIE! Vyfukovač môže
odhadzovať predmety pri vysokej rýchlosti,
ktoré sa môžu odraziť a zasiahnuť obslu-
hujúceho pracovníka. Mohlo by to spôsobiť
vážne poranenie očí.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

UPOZORNENIE: Nedodržanie
všetkých bezpečnostných pokynov a opa-
trení môže viesť k vážnemu poraneniu.
ZOZNÁMTE SA SO SVOJÍM
STROJOM
S Pred uvedením stroja do prevádzky si
pozorne preštudujte tento návod na
obsluhu, aby ste ho úplne pochopili a
mohli dodržiavať všetky upozornenia a
bezpečnostné predpisy.

D Stroj dovoľte používať len osobám, ktoré
pochopili a budú dodržiavať všetky
upozornenia a bezpečnostné predpisy
uvedené v tejto príručke.

UPOZORNENIE: Pred naštart---
ovaním stroja si skontrolujte pracovnú plo-
chu. Odstráňte z nej všetky úlomky a tvrdé
predmety, ako kamene, sklo, drôty atď., kto-
ré sa počas prevádzky môžu odraziť,
vymrštiť, alebo inak spôsobiť zranenie alebo
inú škodu.
Stroj používajte vo vyhotovení ako fukár za
nasledovným účelom:
D Vyfúkanie smetí alebo posekanej trávy z
ciest, chodníkov, dvorov atď.

D Nafúkanie pokosenej trávy, slamy alebo
listovnahromady, okolospojov, alebomedzi
dlažobnými kockami.
Stroj používajte vo vyhotovení ako vysávač
na nasledovné:
D Pozbieranie suchého materiálu, ako sú listy,
tráva, vetvičky a kúsky papiera.

D Vysávač dosiahne najväčší výkon pri
najvyšších otáčkach.

D Pri vysávaní sa pomaly posúvajte vpred a
vzad.Stroj nevtláčajtedohromád smetí, lebo
sa upchá.

D Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, ak
budete nasávaciu trubicu vysávača držať asi
2,5 cm nad povrchom.
PLÁNUJTE DOPREDU

UPOZORNENIE: Tento prístroj
vytvára počas prevádzky elektromagnetické
pole. Toto pole môže za určitých okolností
spôsobovať rušenie aktívnych alebo pa-
sivných implantovaných lekárskych prístro-
jov. Na zníženie rizika vážneho alebo
smrteľného zranenia odporúčame osobám
s implantovanými lekárskymi prístrojmi, aby
sa pred používaním tohto stroja poradili so
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svojím lekárom a s výrobcom implantované-
ho lekárskeho prístroja.
D Pri prevádzkovaní, oprave, alebo údržbe
agregátu vždy noste ochranné okuliare a
chrániče sluchu. Poskytujú ochranu pred
kamienkamialebo úlomkami, ktoré sa vám
môžu odraziť do očí a tváre a môžu
privodiť oslepnutie alebo vážne zranenie.
Ochranné okuliare by mali byť označené
symbolom Z87.

D Vždy noste pevnú obuv. Nepracujte na boso
ani v sandáloch.

D Pri práci so strojom v prašnom prostredí
vždy použivajte dýchací prístroj alebo
ochrannú masku.

D Akmáte vlasy dlhšie ako po plecia, nikdy ich
nenoste rozpustené. Nenoste šperky, voľné
oblečenie, ani oblečenie s voľne visiacimi
pásmi, viazačkami, strapcami atď. Pohyblivé
časti ich môžu zachytiť.

D So strojomnepracujte, ak ste unavení, chorí,
pociťujetenevoľnosť, aleboste pod vplyvom
alkoholu, drog alebo liekov.

D Pri štartovaní agregátu dávajte pozor, aby
sa v okruhu minimálne 15 metrov
nezdržiavali deti, okolostojaci ľudia a
zvieratá. Trubica fukára nesmie smerovať
na ludí ani na zvieratá.

S PALIVOM NARÁBAJTE OPATRNE
D Z priestoru, kde sa mieša, nalieva alebo
skladuje palivo, odstráňte všetky zdroje
iskrenia alebo plameňa (vrátane fajčenia,
otvoreného ohňe, alebo práce, pri ktorých
môžu vznikať iskry).

D Palivo miešajte a nalievajte vonku; palivo
skladujte na chladnom, suchom, dobre
vetranom mieste; na skladovanie paliva
používajte vždy len schválenú, označenú
nádobu.

D Pri manipulácii s palivom a použivaní stroja
nefajčite.

D Skontrolujte, či je stroj správne zložený a v
dobrom technickom stave.

D Palivovú nádrž nedopĺňajte pokiaľ je motor
teplý alebo v chode.

D Dávajte pozor, aby ste palivovú zmes
nerozliali. Skôr než naštartujete, rozliate
palivo poutierajte.

D Motor štartujte minimálne 3metre odmiesta,
kde ste dopĺňali palivo.

D Benzín skladujte vždy len v nádobách
schválených pre horľavé kvapaliny.

BEZPEČNÁ PREVÁDZKA STROJA

UPOZORNENIE: Pred otvorením
krytu sacieho otvoru vysávača vypnite mo-
tor. Motor sa musí zastaviť a lopatky
obežného kolesa sa nesmú otáčať.
D Tento záhradný vyfukovač/vysávač je
určený iba na vyfukovanie alebo
odstraňovanie lístia a iných nečistôt na zemi.

D Pred každým použitím stroja skontrolujte, či
nie sú jeho súčiastky opotrebované,
uvoľnené, či niečo nechýba, alebo či nie sú
poškodené. So strojom nepracujte ak nie je
v bezchybnom stave.

D Povrch stroja nesmie byť znečistený olejom
a palivom.

D Motor nikdy neštartujte ani nenechávajte
pracovať v uzavretej miestnosti alebo
budove. Vdychovanie výfukových plynov
môže byť smrteľné.

D Tlmiče vybavené katalyzátorom sa pri
používaní veľmizahrievajú a ostávajúhorúce
ešte nejaký čas po vypnutí. To isté sa týka aj
rýchlosti voľnobehu. Pri kontakte môže
dôljsť k popáleninám. Existuje riziko požiaru.

D Pri práci so strojom nenoste gumové ani iné
odizolované rukavice, aby u vás nedošlo k
úrazu statickou elektrinou.

D Pokiaľ motor beží, agregát musí stáť na
čistom, pevnom povrchu. Ináč stroj môže
nasať odpad, ako štrk, piesok, prach, trávua
pod., ktorý sa cez výstupný otvor vyvrští a
môže dôjsť k jeho poškodeniu, škodám na
majetku, alebo vážnemu poraneniu
okolostojacich osôb alebo obsluhy.

D Vyhýbajte sa nebezpečnému prostrediu.
Stroj nepoužívajte v nevetraných
priestoroch, animiestach, kdesamôžu tvoriť
výbušné výpary alebo oxid uhoľnatý.

D Nenaťahujte sa, ani nepracujte na
nestabilných plochách, ako sú rebríky,
stromy, strmé plochy, strechy a pod. Vždy
dbajte na to, aby ste mali stabilný postoj a
rovnováhu.

D Do trubice fukára nič nevkladajte;
vyfukované predmety vždy musia smerovať
mimo od l’udí, zvierat, skla a pevných
predmetov, ako stromy, autá, steny a pod.
Prúd vzduchumôžeodhodiť alebo rozmetať
kamienky, špinu alebo vetvičky a poraniť
ľudí alebo zvieratá, rozbiť sklo, alebo
spôsobiť inú škodu.

D Stroj nikdy neštartujte bez správne
nasadeného príslušenstva. Ak stroj
používate ako fukár, vždy nasaďte fúkaciu
trubicu. Ak stroj používate ako vysávač, vždy
nasaďte trubicu vysávača a zberné vrecko
na odpad. Skontrolujte, či je zberné vrecko
vysávača správne uzatvorené.

D Pravidelne kontrolujte všetky sacie a
výfukové trubice pri vypnutom motore a
odpojenej sviečke zapaľovania. V trubiciach
fukára a vysávača sa nesmú hromadiť
nečistoty, ktoré by obmedzovali prúdenie
vzduchu.

D Do sacieho otvoru nič nevkladajte, lebo by
ste mohli obmedziť správne prúdenie
vzduchu a poškodiť motor.

D Agregát nikdy nepoužívajte na
rozstrekovanie chemikálií, hnojív, alebo
iného materiálu, ktorý môže obsahovať
jedovaté látky.

D Stroj nikdy nepoužívajte v blízkosti horiaceho
lístia alebo krovia, krbov, ohnísk, popolníkov
atď., aby nedošlo k rozšíreniu ohňa.

D Stroj používajte len na práce popísané v
tomto návode na obsluhu.

SPRÁVNA ÚDRŽBA VÁŠHO STROJA
D Celú údržbu okrem postupov
odporúčaných v tomtonávode naobsluhu
zverte autorizovanému servisnému
stredisku.

D Pred vykonávaním údržby okrem
nastavovania karburátora) vždy odpojte
sviečku zapaľovania.



-- 16 --

D Používajte len originálne náhradné diely
McCulloch. Použitie iných súčiastok môže
mať za následok ukončenie záruky a
poškodiť stroj.

D Ak stroj dlhší čas nepoužívate, vyprázdnite
palivovú nádrž. Palivo z karburátora
odstránite, ak naštartujete motor a necháte
ho pracovať, kým sa nezastaví.

D Nepoužívajte iné príslušenstvo a nástavce,
ako odporúča výrobca vášho stroja.

D Stroj ani palivo neskladujte v uzavretej
miestnosti, kde sa palivové výpary môžu
dostať do kontaktu s iskrami alebo
otvoreným ohňom z ohrievačov vody,
elektromotorov alebo spínačov, alebo
ústredného kúrenia a pod.

D Stroj skladujte na suchom mieste a chráňte
pred deťmi.

D Zabezpečte stroj počas prepravy.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:
Dlhodobé vystavenie vibráciám následkom
dlhšieho používania mechanického náradia
poháňaného spaľovacími motormi, môže
poškodiť cievy alebo nervy v prstoch, rukách a
klboch u ľudí náchylných na poruchy krvného
obehu, alebo spôsobiť abnormálne opuchy.
Dlhšie používanie náradia za chladného
počasia býva spojené s poškodením ciev aj u
inak zdravých ľudí. Ak sa vyskytnú symptómy,
ako zníženie citlivosti, bolesť, úbytok sily, zme-
na farby alebo textúry pokožky, príp. strata citu
v prstoch, rukách, alebo klboch, prestaňte toto
náradiepoužívať a vyhľadajte lekárskupomoc.
Systém tlmenia vibrácií nemôže zaručiť, že sa
tieto problémy nevyskytnú. L’udia, ktorí sys-
tematicky a pravidelne používajú mechanické
náradie, musia starostlivo sledovať svoj zdra-
votný stav a technický stav náradia.

ČO JE ČO?

1. Ovládacia páka plynu 9. Horná trubica fukára
2. Vipínač STOP 10. Spodná trubica fukára
3. Palivová pumpička 11. Vysokorýchlostný nástavec
4. Páčka sýtiča 12. Koleno zberného vaku
5. Uzáver palivovej nádrže 13. Zberný vak vysávača
6. Rukoväť štartovania 14. Horná časť trubica vysávača
7. Rukoväť vysávača 15. Spodná časť trubica vysávača
8. Zapaľovacia sviečka 16. Návod na obsluhu

ČO JE ČO?

14

15
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6

1
2

8
9

10

11
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16
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MONTÁŽ
OBSAH BALENIA
Obsah balenia skontrolujte podľa nasledov-
ného zoznamu:
S Fukár
S Horná trubica fukára
S Spodná trubica fukára
S Vysokorýchlostný nástavec
S Koleno
S Zberný vak vysávača
S Horná časť trubica vysávača
S Spodná časť trubica vysávača
S Skrutka na montáž vysávača trubice
POZNÁMKA: Je normálne, ak palivový fil-
ter v prázdnej palivovej nádrži hrkoce.
MONTÁŽ

UPOZORNENIE: Skôr, ako otvoríte
nasávací otvor vysávača, alebo sa pokúsite
osadiť alebo vybrať trubicu fukára alebo
vysávača, zastavtemotor a počkajte, kým sa
lopatky obežného kolesa prestanú otáčať.
Otáčajúce sa lopatky môžu spôsobiť vážne
zranenie. Ak robíte údržbu alebo sa chcete
dostať k pohyblivým častiam stroja, vždy
najprv odpojte zapaľovaciu sviečku.

UPOZORNENIE: Ak stroj dosta-
nete zmontovaný, zopakujte všetky kroky,
aby ste skontrolovali, či je správne poskla-
daný a všetky úchyty sú správne upevnené.
Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny
uvedené v tomto návode a na stroji.
D K montáži potrebujete obyčajný skrutkovač.
MONTAŽ FUKÁR
MONTAŽ TRUBICE FUKÁRA
1. Zarovnajte rebro na hornej vyfukovacej tru-
bici s drážkou na výstupe vyfukovača;
zasuňte trubicu na svoje miesto.

POZNÁMKA: Upínadlo trubicovej svorky
musí byť dostatočne uvoľnené, aby sa dali
trubice zasunúť do výstupu vyfukovača.
Upínadlo uvoľnite otočením smerom vľavo
(nevyberajte matice).

Vyfukovací vývod

Rebro
Drážka

2. Zaistite trubice otočením upínadla smer-
om vpravo.

3. Zarovnajte štrbiny na spodnej vyfukova-
cej trubici so západkami na hornej vyfu-
kovacej trubici.

Upínadlo
trubicovej
svorky a
matica

Horná trubica
fukára

Spodná trubica
fukára

Jazýček
Štrbina

4. Zasuňte spodnú vyfukovaciu trubicu na
hornú vyfukovaciu trubicu.

5. Pootočte spodnú trubicu smerom vpra-
vo, kým nezačujete kliknutie, čo zna-
mená, že spodná vyfukovacia trubica
bezpečne zaskočila do hornej vyfukova-
cej trubice.

POZNÁMKA: Keď sú horná a spodná tru-
bice správne nasunuté jedna do druhej,
šípky na obidvoch trubiciach sú zarovnaé.

6. Aby ste trubice vybrali, pootočte upínadlo
smeromvľavo, aby sa trubice uvoľnili (ne-
vyberajte matice); trubice vyberte.

MONTÁŽ VYSOKORÝCHLOSTNÉHO
NÁSTAVCA
Ak chcete dosiahnuť väčšiu rýchlosť prúdu
vzduchu, použite vysokorýchlostný nástavec.
1. Zarovnajte štrbiny na nástavci so západ-
kami na spodnej vyfukovacej trubici.

Vysokorýchlostný
nástavec

Jazýček Štrbina
Spodná trubica
fukára
2. Zasuňte nástavec na spodnú vyfukova-
ciu trubicu.

3. Otočte nástavec smerom vpravo, kým
nezačujete kliknutie, čo znamená, že
nástavec bezpečne zaskočil na spodnú
vyfukovaciu trubicu.

MONTAŽ VYSÁVAČ
MONTÁŽ ZBERNÉHO VAKU
VYSÁVAČA
1. Zberný vak vysávača rozzipsujte a vložte
doň koleno.

2. Kratší koniec kolena pretlačte cez malý
otvor zberného vaku.
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Spojka

Otvor so
zipson

Koleno

Malý otvor

POZNÁMKA:Skontrolujte, či okraj malého
otvoru prilieha na hrdlo kolena, a či je výstu-
pok na spodnej strane.
3. Vak zazipsujte. Zips musí byť úplne zatiah-
nutý.

4. Zo stroja odoberte fúkaciu trubicu.

Spojka

Drážka

5. Koleno nasaďte do výstupu fukára. Spojka
kolena musí zapadnúť do drážky otvoru.

6. Koleno zaistite otočením poistného
gombíka v smere hodinových ručičiek.

MONTÁŽ RÚRY VYSÁVAČA

UPOZORNENIE: kôr, ako otvoríte
nasávací otvor vysávača, alebo sa pokúsite
osadiť alebo vybrať trubicu fukára alebo
vysávača, zastavtemotor a počkajte, kým sa
lopatky obežného kolesa prestanú otáčať.
Otáčajúce sa lopatky môžu spôsobiť vážne
zranenie.
1. Vsuňte prst alebo skrutkovač do západky
na jednotke vstupu vysávača.
Oblast so
západkou

Oblast so
západkou

Kryt vstupného bloku vysávača

Vyfukovací
vývod

2. Jemne nakloňte rukoväť skrutkovača smer-
omk prednej časti jednotky, aby sauvoľnila
západka a súčasne druhou rukou nadvih-
nite kryt vstupného bloku vysávača.

3. Počas montáže vysávačovej trubice
podržte kryt vstupného bloku vysávača ot-
vorený.

Vstupný bloku vysávača

c

Kryt
vstupného
bloku
vysávača

4. Zarovnajte výstupky na vnútornej strane
vstupného otvoru vysávača so štrbinami na
hornej vysávačovej trubici.

Jazýček
Štrbina

5. Zatlačte hornú vysávačovú trubicu na
vstupný otvor vysávača. Otočte trubice
smerom vľavo, kýmnezačujete kliknutie, čo
znamená, že trubica bezpečne zaskočila
na jednotku vyfukovača.

6. Zarovnajte zošikmený koniec spodnej
vysávačovej trubice, ako je zobrazené na
obrázku. Zasuňte spodnú trubicu vysávača
dovrchnej tak abypevne dosadla (približne
7 cm).

Zošikmený koniec
spodnej vysávačovej trubice

7. Keď sú trubice spolu spojené, nalepte
nálepku na spodnú časť vrchnej trubice.
Trubice zoskrutkujte za pomoci dodaných
skrutiek.
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Horná časť
trubica
vysávača

Spodná časť
trubica
vysávača

AKO PRESTAVIŤ ZARIADENIE Z
VYSÁVAČA NA FUKÁR
1. Vyberte ohnutú trubicu a vysávačový vak
otočením gombíka smeromvľavo, čím sa
uvoľní ohnutá trubica.

2. Vyberte trubice vysávača otočením trubíc
smerom vpravo.

3. Zatvorte kryt vstupného bloku a skontro-
lujte, či je zaskočila západka.

4. Namontujte fúkaciu trubicu (viďMONTAŽ
TRUBICE FUKÁRA).

NASTAVENIERAMENNÉHOPOPRUHU
(len ak použivate zariadenie ako
vysávač)
1. Stroj držte ako na obrázku, s tlmičom
obráteným smerom od tela a šiat.

2. Ramenný popruh si prehoďte cez hlavu
na pravé plece.

3. L’avú ruku vystrite smerom k zadnej časti
zberného vaku.

4. Ramenný popruh nastavte tak, aby sa
vám lem zberného vaku vysávača dostal
medzi palec a ukazovák.

5. Skontrolujte či vzduch volne prúdi z kole-
na do vaku. Ak je vak zauzlený, alebo
prehnutý stroj nebude správne fungovať.

PREVÁDZKA
PREVÁDZKOVÁ POLOHA

Fukár Vysávač

Ochranné
chrániče sluchu

Zaščitna
očala

Ochranné
chrániče sluchu

PREVÁDZKOVÉ TIPY
S Pri vysávaní alebo zametaní smetí držte
stroj tak aby bol tlmič výfuku obrátený
smerom od tela a šiat (pozri časť
PREVÁDZKOVÁ POLOHA).

S Aby ste znížili riziko straty sluchu súvisiace s
vysokou hladinou hluku, je nevyhnutné
používať chrániče sluchu.

S Aby ste znížili riziko zranenia, ktoré môže
spôsobiť styk s rotujúcimi časťami, pred

montážou alebo demontážou príslušenstva
vypnitemotor. Stroj neprevádzkujte bezoch-
ranných krytov.

S Stroje poháňané spaľovacím motorom
používajte len v primeranom čase --- nikdy
nie skoro ráno alebo neskoro v noci, kedy
môže rušiť okolie. Dodržiavajte časy
odpočinku uvedené v miestnych nariade-
niach. Zvyčajne sa odporúča pracovať od
pondelka do soboty v čase medzi 9:00 a
17:00.

S Aby ste znížili hlučnosť, zakaždým
používajte súčasne len nevyhnutý počet
zariadení.

S V záujme zníženia hlučnosti prevádzkujte
fukár pri najnižšíchmožných otáčkach po-
trebných na vykonanie danej práce.

S Pred naštartovaním fukára smeti najprv
uvoľnite prehrabaním a pozametaním.

S V prašných podmienkach najprv povrch
zľahka navlhčite, alebo ak máte k dis-
pozícii vodu, použite rozprašovač.

S Šetrite vodou tým, že bude pri čistení
trávnikov a takých miest, ako sú žľaby,
steny, terasy, mreže a záhrady použitý vo
väčšej miere fukár ako hadice na polieva-
nie trávnikov.

S Dávajte pozor na deti, zvieratá, otvorené
okná, alebo čisto umyté autá. Smeti vždy
odfukujte opatrne.

S Používajte celý nádstavec fukára, abymohol
prúd vzduchu pôsobiť tesne pri zemi.
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S Fukáre a ostatné zariadenia po použití
VYČISTITE! Smeti vyhoďte do odpa-
dových nádob.

SKÔR NEŽ NAŠTARTUJETE MOTOR

UPOZORNENIE: Pred štartom si
nezabudnite prečítať informácie o palive v
bezpečnostných predpisoch. Ak
bezpečnostným predpisom nerozumiete,
nepokúšajte sa stroj plniť palivom. Spojte sa
s autorizovaným servisným strediskom.

DOPĹŇANIE PALIVA

UPOZORNENIE: Uzáver palivovej
nádrže otvárajte pomaly.
Tento motor je certifikovaný na prevádzku s
bezolovnatýmbenzínom. Pred uvedenímdo
prevádzkymusíbyťbenzín zmiešaný sveľmi
kvalitným olejom určeným pre dvojtaktné
vzduchom chladené motory. Odporúčame
značkový olej McCulloch miešaný v pomere
40:1 (2,5%). Pomer 40:1 dostanete napr.
zmiešaním 5 litrov bezolovnatého benzínu s
0,125 litra oleja. Pri miešaní paliva dodržujte
pokyny uvedené na obale oleja. Pred
doplňaním paliva do agregátu si vždy
preštudujte a dodržujte bezpečnostné
predpisy.

DÔLEŽITÉ
Skúsenosti ukazujú, že palivá s prímesou al-
koholov (tzv. alkoholové palivá, alebo s
prímesou etanolu alebo metanolu) môžu na
seba viazať vlhkosť, ktorá pri skladovaní
spôsobuje separáciu a vznik kyselín. Kyslý
plyn ponechaný v agregáte môže poškodiť
palivový systém motora. Ak stroj nebudete
používať viac ako 30 dní, vyprázdnite pali-
vový systém, aby ste sa vyhli problémom s
motorom. Palivovú nádrž vyprázdnite,motor
naštartujte a nechajte pracovať, kým sa ne-
vyprázdni palivové potrubie a karburátor. V
nasledujúcej sezóne použite čerstvé palivo.
V palivovej nádrži nikdy nepoužívajte pros-
triedky na čistenie motora alebo karburáto-
ra, lebo ju môžete natrvalo poškodiť.

ZASTAVENIE MOTORA
D Pusťte spúšťač chodu.
D Stlačte a podržte vypínač STOP v polohe
STOP, kým sa motor nezastaví.

SKÔR AKO NAŠTARTUJETE MOTOR

UPOZORNENIE: Pred použitím
stroja MUSÍTE skontrolovať, či sú všetky tru-
bice správne nasadené a zaistené.
D Dopalivovej nádrže nalejte palivovú zmes.
Od miesta, dopĺňania paliva, sa vzdiaľte
aspoň na 3 metre.

D Stroj dajte do štartovacej polohy viď
obrázok. Vyústenie fúkacej trubice nesmie
byť nasmerované na ľudí, zvieratá, sklo a iné
pevné predmety.

Fukár

Vysávač

ŠTARTOVACIA POLOHA

UPOZORNENIE:Pri štartovanímo-
tora držte stroj ako je zobrazené na obrázku.
Pri štartovaní alebo počas chodu motora
musí agregát stáť na čistom, pevnom povr-
chu. Prívod vzduchu môže nasať nečistoty,
ako štrk, piesok, prach, trávu a pod., ktorý sa
cez výstupný otvor vyfúkne amôžepoškodiť
stroj, majetok, alebo zapríčiniť vážne zrane-
nie okolo stojacich alebo obsluhy.
ŠTARTOVANIE STUDENÉHO MOTO-
RA (alebo teplého motora, ak sa minie
palivo)
1. 6---krát pomaly zatlačte balónik palivovej
pumpičky.

2. Presuňte páčku sýtiča do polohy FULL
CHOKE (plný sýtič) presenutím páčky do
polohy zobrazenej na stroji (pozri
obrázok dolu).

3. Stlačte úplne páčka plynu a držte ju
stlačenú počas všetkých zostávajúcich
krokov.

Páčka
sýtiča

Palivová
pumpička

Štartovacia
rukoväť

4. Rýchlo potiahnite štartovacie lanko, kým
nebudete počuť zvuk motora akoby sa
chcel naštartovať, ale neťahajte lanko
viac ako 6---krát.

5. Ak budete počuť zvuk motora ako by
chcel naštartovať, presuňte páčku sýtiča
dopolohyHALFCHOKE (polovičný sýtič)
presuňte páčku do polohy podľa zobra-
zenia (pozri obrázok dolu).

6. Rýchlo potiahnite štartovacie lanko, kým
samotor nenaštartuje, ale neštartujte viac
ako 6---krát.



-- 21 --

POZNÁMKA: Akmotor nenaštartuje po 6
potiahnutiach (pri polohe HALF CHOKE ---
polovičné sýtenie), presuňte páčku do
polohy FULL CHOKE plný sýtič a stlačte
gumový klobúčik palivovej pumpy 6---krát.
Stlačte a podržte plynovú páčku a potiah-
nite štartovacie lanko ešte 2---krát. Presuňte
páčku sýtiča do polovičnej polohy HALF
CHOKE a potiahnite štartovacie lanko, kým
motor nenaštartuje, ale nie viac ako 6---krát.
Ak motor nenaštartuje, zopakujte postup
ešte 2 krát. Ak motor ešte vždy nena-
štartuje, je pravdepodobne presýtený.
Pristúpte k ŠTARTOVANIU ZAHLTENÉHO
MOTORA.

7. Keď sa motor naštartoval, nechajte ho pra-
covať 10 sekúnd, potom presuňte páčku
sýtiča do polohy RUN (sýtič vypnutý) pres-
unutím páčky podľa zobrazenia (pozri
obrázok dolu).Nechajtemotor v chodeviac
ako30 sekúndpri RUNpredtýmakopustíte
páčku plynu. POZNÁMKA: Ak motor s
páckou v polohe RUN (sýtič vypnutý)
zhasne, presuňte páčku do polovičnej
polohy HALF CHOKE a potiahnite
štartovacie lanko, kým motor nenaštartuje,
ale nie viac ako 6 potiahnutí.

ŠTARTOVANIE TEPLÉHO MOTORA
1. Presuňte páčku sýtiča do polohy HALF
CHOKE.

2. Stlačte úplne páčka plynu a držte ju
stlačenú počas všetkých zostávajúcich
krokov.

3. Potiahnite prudko štartovacie lanko, kým
motor nenaštartuje, ale neštartujte viac
ako 6 krát.

4. Nechajte motor v chode 15 sekúnd, po-
tom presuňte páčku sýtiča do polohy
RUN (sýtič vypnutý).

POZNÁMKA: Ak motor nenaštartuje, po-
tiahnite štartovacie lanko ešte 5---krát. Ak
motor nenaštartuje pravdepodobne je pres-
ýtený.
ŠTARTOVANIE PRESÝTENÉHO MO-
TORA
Presýtený motor môžete naštartovať pre-
miestnením páčky sýtiča do polohy RUN
(sýtič vypnutý); potom potiahnite štartovacie
lanko, aby sa motor očistil od nadbytku pali-
va. Toto môže vyžadovať potiahnutie
štartéra viackrát, v závislosti od toho, ako
veľmi je motor presýtený. Ak motor ešte vždy
nenaštartuje, preštudujte TABUL’KU ---
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV.

ÚDRŽBA

UPOZORNENIE: Nedotýkajte sa
tlmiča výfuku, kým motor i tlmič nevych-
ladnú. Horúci tlmič môže spôsobiť vážne
popáleniny.

UPOZORNENIE: Pred údržbou ok-
rem nastavovania karburátora vypnite motor a
odpojte kábel od zapaľovacej sviečky.
KONTROLA UVOL’NENÝCH SVO-
RIEK A DIELOV
S Tlmič
S Pripojovacia koncovka “fajka” zapaľovacej
sviečky

S Vzduchový filter
S Skrutky krytu
KONTROLA POŠKODENÝCH ALBE-
BO OPOTREBOVANÝCH DIELOV
Výmenu poškodených alebo opotrebovaných
dielov zverte autorizovanému servisu.
S Ovládacia páčka plynu. Skontrolujte
funkčnosť ovládacej páčky plynu a to tak,
že ju posuniete do polohy STOP. Motor
musí zhasnúť; potom motor opäť
naštartujte a pokračujte.

S Palivová nádrž. Ak je palivová nádrž
poškodená alebo presakuje, stroj
nepoužívajte.

S Zberný vak vysávača. Ak je zberný vak
roztrhnutý alebo poškodený, stroj
nepoužívajte.
KONTROLA A ČISTENIE STROJA A
ŠTÍTKOV
S Po každom použití celý stroj skontrolujte,
či nie je niečo uvoľnené alebo poškodené.
Stroj a štítky vyčistite vlhkou handrou a
jemným čistiacim prostriedkom.

S Agregát vyutierajte čistou suchou hand-
rou.
ČISTENIE VZDUCHOVÉHO FILTRA

Kryt
vzduchového
filtra

Vzduchový filter

Tlačidlo

Čestenie vzduchového filtra:
Zanesený vzduchový filter znižuje výkon
motora a zvyšuje spotrebu paliva a produ-
kuje viac škodlivých emisii. Čistite ho po
každých5hodinách prevádzky, alebo razdo
roka, podľa toho, čo nastane skôr.
1. Očistite kryt a okolie krytu, aby sa pri
odoberaní krytu nedostali do karburátora
nečistoty.

POZNÁMKA: Pred otvorením krytu filtra
presuňte páčku sytiča do polohy chodu.
2. Kryt vzduchového filtra otvorte
zatlačením tlačidla (pozrite obrázok).
Vyberte vzduchový filter.

POZNÁMKA: Na čistenie filtra
nepoužívajte benzín ani inú horľavú kvapali-
nu. Môžete spôsobiť požiar, alebo únik
škodlivých emisií.
3. Filter umyte mydlovou vodou.
4. Filter nechajte vyschnúť.
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5. Na filter kvapnite niekoľko kvapiek oleja;
filter postláčajte, aby sa rovnomerne nao-
lejoval.

6. Diely opäť zmontujte.

VÝMENA ZAPAL’OVACEJ SVIEČKY
Zapaľovaciu sviečku vymeňte každý rok,
aby motor ľahšie štartoval a lepšie fungoval.
Odtrh kontaktov zapaľovacej sviečky nas-
tavte na 0,6 mm. Čas zapaľovania je pevný,
neda sa nastaviť.
1. Pootočte a vytiahnite fajku zapaľovacej
sviečky.

2. Sviečku vyberte z valca a nahraďte no-
vou.

3. Vymeňte ju za sviečku Champion
RCJ---6Y a pevne dotiahnite 19 mm
nástrčkovým kľúčom.

4. Založte späť fajku.

VÝMENA PALIVOVÉHO FILTRA
Pri výmenepalivového filtra, zostroja najprv vy-
pustite palivo, a nechajte ho dobehnúť kým sa
nespotrebuje palivo s prívodných hadičiek.
Následne odskrutkujte uzáver palivovej nádrže
a palivový filter vytiahnite a odpojte ho aj od
palivovej hadičky. Na palivovú hadičku na-
montujte nový filter, diely znova zmontujte.

Palivová
hadička

Palivový
filter

KONTROLA DOTIAHNUTIA SKRU-
TIEK TLMIČA VÝFUKU
Aby nedošlo k poškodeniu, raz do roka sa
presvedčite, či sú skrutky tlmiča výfuku zais-
tené a správne dotiahnuté.

Montážne
skrutky
tlmiča

NASTAVENIE KARBURÁTORA
Karburátor bol dôkladne nastavený vo
výrobe. Nastavenie otáčok voľnobehumôže
byt potrebné, ak spozorujete niektorý z nas-
ledujúcich stavov:
S Po uvolnení škrtiacej klapky (uzáveru)mo-
tor nebeží na voľnobeh.
Nastavenie Voľnobehu
Nechajte motor bežať na voľnobeh. Nas-
tavte voľnobežne otáčkypočas chodumoto-
ra so snahou udržať nízke otáčky tak, aby
išiel motor plynulo.
S Ak motor stráca otáčky alebo zhasína, na
zvýšenie otáčok otáčajte skrutku pre nas-
tavenie voľnobehu v smere hodinových
ručičiek.

S Otáčajte škrtiacu trysku v smere hodi-
nových ručičiek tak, aby ste znížili rýchlosť
motora.
Skrutka na nastavovanie voľnobehu

Pokrov
zračnega
filtra

Ak potrebujete ďalšiu pomoc alebo nie ste si
istý s presnosťou tohto postupu, kontaktujte
autorizovaný servis.
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SKLADOVANIE

UPOZORNENIE: Motor na konci
sezóny, alebo ak ho nebudete používat dlhšie
ako 30 dní, pripravte na uskladnenie.
S Nechajte vychladnúťmotor a stroj pred usk-
ladnením alebo prepravou riadne zaistite.

S Stroj a palivo skladujte na dobre vetranom
mieste, kde výpary paliva nemôžu prísť do
kontaktu s iskrami alebootvorenýmohňomz
ohrievačov vody, elektromotorov, spínačov,
alebo pecí a pod.

S Stroj skladujte s namontovanými všetkymi
ochrannými krytmi. Stroj umiestnite tak, aby
žiadne ostré predmety nemohli ani náhodou
spôsobiť zranenie.

S Stroj a palivo skladujte z dosahu detí.
VONKAJŠIE POVRCHY STROJA
S Ak chcete stroj uskladniť na dlhší čas, pred
uskladnením ho starostlivo vyčistite. Skla-
dujte ho na čistom, suchom mieste.

S Vonkajšie kovové plochy zľahka naolejujte.

MOTOR
S Vyberte zapaľovaciu sviečku a cez otvor na
sviečku nalejte dnu 1 čajovú lyžičku oleja pre
dvojtaktné motorov (chladené vzduchom). 8
až 10 krát pomaly zatiahnite za rukoväť
štartovania, aby sa vnútro rovnomerne pre-
mazalo.

S Zapaľovaciu sviečku vymeňte za novú s rov-
nakými charakteristikami.

S Vyčistite vzduchový filter.
S Celý stroj skontrolujte, či sú všetky skrutky,
matice a svorky dotiahnuté. Všetky
poškodené, zlomené, alebo opotrebované
časti vymeňte.

S Na začiatku každej sezóny použite čerstvú
palivovú zmes benzínu a oleja v správnom
pomere.
OSTATNÉ
S Benzín nikdy neskladujte do ďalšej sezóny.
S Ak vám začne kanister s benzínom
hrdzavieť, vymeňte ho.
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1. Pozri Dopĺňanie paliva do stroja.
2. Vymeniť zapaľovaciu sviečku za
správny typ.

3. Spojte sa s autorizovaným servisným
strediskom.

4. Spojte sa s autorizovaným servisným
strediskom.

ZÁVADA PRÍČINA OPRAVA
Motor
neštartuje.

1. Presýtený motor.
2. Prázdna palivová nádrž.

3. Zapaľovacia sviečka
nefunguje.

4. Palivo sa nedostáva do
karburátora.

5..Nízka kompresia.

1. Pozri pokyny k štartovaniu.
2. Nádrž naplňte správnou palivovou
zmesou.

3. Vymeňte sviečku.

4. Skontrolujte, či nie je zanesený pali---
vový filter; vymeňte ho. Skontrolujte, či
palivová hadička nie je nalomená
alebo prasknutá; opravte alebo ju
vymeňte.

5. Spojte sa s autorizovaným servisným
strediskom.

Motor sa pri
voľnobehu
nepracuje
správne.

1. Palivo sa nedostáva do
karburátora.

2. Treba nastaviť karburátor.

3. Opotrebované tesnenia
kľukového hriadeľa.

4. Nízka kompresia.

1. Skontrolujte, či nie je zanesený pali-
vový filter; vymeňte ho. Skontrolujte, či
palivová hadička nie je nalomená
alebo prasknutá; opravte alebo ju
vymeňte.

2. Spojte sa s autorizovaným servisným
strediskom.

3. Spojte sa s autorizovaným servisným
strediskom.

4. Spojte sa s autorizovaným servisným
strediskom.

1. Zanesený vzduchový filter.
2. Palivo sa nedostáva do
karburátora.

3. Zanesená sviečka zapaľovania.

4. Upchatá sieťka lapača iskier.
5. Treba nastaviť karburátor.

6. Usadený karbón.

7. Nízka kompresia.

Motor neak-
celeruje,
stráca výkon,
alebo sa pri
zaťažení zas-
taví.

1. Vyčistiť alebo vymeniť vzduchový filter.
2. Skontrolujte, či nie je zanesený pali-
vový filter; vymeňte ho. Skontrolujte, či
palivová hadička nie je nalomená
alebo prasknutá; opravte alebo
ju vymeňte.

3. Vyčistiť alebo vymeniť sviečku
zapaľovania; nastaviť.

4. Vymeniť sieťku.
5. Spojte sa s autorizovaným servisným
strediskom.

6. Spojte sa s autorizovaným servisným
strediskom.

7. Spojte sa s autorizovaným servisným
strediskom.

Motor
nadmerene
dymí.

1. Sýtič nie je úplne vypnutý.
2. Nesprávna zmes paliva.

3. Zanesený vzduchový filter.
4. Treba nastaviť karburátor.

1. Vypnúť sýtič.
2. Vyprázdniť palivovú nádrž a naplniť
ju správnou zmesou paliva.

3. Vyčistiť alebo vymeniť vzduchový filter.
4. Spojte sa s autorizovaným servisným
strediskom.

Motor sa
prehrieva.

1. Nesprávna zmes paliva.
2. Nesprávna sviečka zapaľovania.

3. Treba nastaviť karburátor.

4. Usádza sa karbón.

TABUL’KA: ODSTRAŇOVANIA ZÁVAD
UPOZORNENIE: Skôr, ako začnete vykonávať nižšie uvedené odporúčané
zásadyagregát vždy zastavte a vyberte zapaľovania sviečku , výnimku tvoria zásahy,
pri ktorých musí byť stroj v prevádzke.
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VYHLÁSENIE O ZHODE
EC Prehlásenie o zhode (platí len pre Európu)
Spoločnosť,Husqvarna AB, SE---561 82 Huskvarna, Švédsko, Tel.: +46---36---146500, aok
autorizovaný zástupca v Spoločenstve, záväzne prehlasuje, že záhradný vyfukovač/vysávač
McCullochMac GBV 325 od sériových čísel z roku 2009 a vyššie (rok sa zreteľne uvádza na
výkonovom štítku, po čom nasleduje sériové číslo), sú v zhode s požiadavkami SMERNICI:
z 22. mája 2006 “ohľadom strojov” 2006/42/EC.
z 15. decembra 2004 “ohľadom elektromagnetickej kompatibilite” 2004/108/EC, a
príslušných dodatkov.
z 3. mája 2000 “ohľadom emisií hluku do okolia” merjena po piíloha V z 2000/14/EC.
Informácie o emisiách hluku nájdete v kapitole Technické údaje.
Boli uplatnené nasledovné normy: 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, Švédsko
vykonala dobrovoľnú skúšku typu v zastúpení Husqvarna AB. Certifikáty sú číslované:
SEC/09/2024.

09---11---01 Ronnie E. Goldman, Technický riaditeľ
Oprávnený zástupca spoločnosti Husqvarna AB
a zodpovedný za technickú dokumentáciu

TEHNICKÉ PARAMETRE
MODEL: Mac GBV 325
MOTOR
Zdvihový objem, cm3 25
Max. výkon motora podľa ISO 8893, kW 0,75
Voľnobeh +/--- 400, ot./min. 3700
Tlmič katalyzátora výfuku Áno
ZAPAOVACÍ SYSTÉM
Zapaľovacia sviečka Champion RCJ---6Y
Medzera medzi elektródami, mm 0,6
GORIVO IN SISTEM MAZANJA
Prostornina rezervoarja, cm3 540
HMOTNOSŤ
Hmotnosť bez paliva a trubicu, kg 4,25
EMISIE HLUKU
(viď Poznámku 1)
Hladina akustického výkonu, meraná v dB(A) 103,9
Hladina akustického výkonu, garantovaná LWA dB(A) 108,0
HLADINA HLUKU
(viď Poznámka 2)
Ekvivalentná hladina akustického tlaku pri uchu používateľa
meraná podľa normy ISO 22868, dB(A)
Vybavený fúkacou trubicou a nástavcom (originál) 96,7
Vybavený sacou trubicou (originál) 98,6
HLADINY VIBRÁCIÍ
(viď Poznámka 3),
Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv,eq) na rukovätiach,
meraná podľa normy ISO 22867, m/s2
Vybavený fúkacou trubicou a nástavcom (originál), vpravo 10,1
Vybavený sacou trubicou (originál), vľavo/vpravo 8,2/10,4
Poznámka 1: Emisie hluku do okolia sa merajú ako akustický výkon (LWA) v súlade so smerni-
cou EÚ 2000/14/ES. Uvádzaná hladina akustického výkonu pre stroj bola meraná s originálnym
rezacím nástrojom, ktorý produkuje najvyššiu úroveň. Rozdiel medzi zaručeným a nameraným
akustickým výkonom je, že zaručený akustický výkon zahrňa aj rozptyl výsledkov merania a
rozdiely medzi jednotlivými strojmi rovnakého modelu v súlade so smernicou 2000/14/ES.
Poznámka 2: Uvádzané údaje pre ekvivalentnú hladinu akustického tlaku majú typický
štatistický rozptyl (štandardnú odchýlku) 1 dB(A).
Poznámka 3: Uvádzané údaje pre ekvivalentnú hladinu vibrácií majú typický štatistický
rozptyl (štandardnú ochýlku) 1 m/s2.


