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Návod k obsluze 

 

 

 

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel. 
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Upozornění! 

Technické a vizuální změny lze provést bez oznámení, během procesu úpravy a zlepšování 

produktů. Všechny rozměry, označení a údaje uvedené v této příručce jsou tedy uvedeny 

nezávazně. 

 

Technické parametry 

Napětí: 230 V/50 Hz 

Výkon: 3000 W 

Maximální rýchlost otáčení: 1400 ot./min. 

Maximální rýchlost vzduchu: 275 km/h 

Výkon: 12,5 m3/min. 

Objem pytle na listí: 45 L 

Třída ochrany: II 

Stupeň krytí: IP20 

 

Bezpečnostní zásady 

Přečtěte si prosím všechny pokyny v příručce a ujistěte se, že jim rozumíte. Nedodržení pokynů 

uvedených níže může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění. Příručku 

uchovejte pro případné budoucí použití. 

Místo práce  

• Místo práce a jeho okolí udržujte v čistotě. 

• Věnujte pozornost přiměřenému osvětlení. Slabé osvětlení pracoviště zvyšuje riziko 

nehod. 

• Nikdy nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých kapalin, plynu nebo prachu. Zařízení 

vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary. 

• Děti a neoprávněné osoby nemohou zdržovat v blízkosti místa práce. Odvrácení 

pozornosti může vést ke ztrátě kontroly nad zařízením. 
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Elektrická bezpečnost 

• Zástrčka zařízení musí vždy perfektně zapadnout do zásuvky. V žádném případě 

neupravujte zástrčku. Nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravené zástrčky a 

odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem. 

• Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, radiátory 

ústředního topení, sporáky a chladničky. 

• Voda, která by mohla proniknout do zařízení, zvyšuje riziko úrazu elektrickým 

proudem. 

• Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení nebo tahání nářadí. Nikdy nevytahujte 

zástrčku ze zásuvky tahem elektrického kabelu. Kabel nechte mimo horkého oleje, 

ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené kabely zvyšují riziko úrazu 

elektrickým proudem. 

• V exteriéru používejte pouze prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. 

Osobní bezpečnost 

• Při práci se zařízením buďte vždy opatrný a soustředěný na práci. Nepoužívejte 

zařízení pokud jste unavený, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. 

• Při práci noste ochranný oděv a ochranné brýle. Nošení osobních ochranných 

prostředků jako je maska, pevný kryt, ochranná přilba nebo chrániče sluchu (vždy v 

závislosti na aktuálních pracovních podmínek), snižuje riziko zranění. 

• Při práci nenoste volné oblečení a šperky. Chraňte vlasy, oblečení a ruce před 

pohyblivými částmi. 

 

Používaní a údržba zařízení 

• Nepřetěžujte zařízení. Používejte ho jen k účelu, na který je určen. 

• Nepoužívejte zařízení, pokud jej nelze zapnout ani vypnout pomocí spínače. Takové 

zařízení je nebezpečné a musí být opraveno. 

• Před úpravou zařízení vždy odpojte kabel ze zásuvky. Toto preventivní opatření snižuje 

riziko neúmyslného spuštění zařízení. 

• Pokud zařízení nepoužíváte, uložte ho na místo nedostupné pro děti. Nikdy nedovolte 

používat zařízení lidem, kteří nebyli seznámeni s příručkou. 
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• Zařízení se může stát nebezpečným, pokud jej obsluhují nezkušení lidé. 

• Použití zařízení pro účely, které nejsou v souladu s jeho určeným použitím, může vést 

k nebezpečným situacím.  

 

Opravy zařízení 

• Opravy zařízení by měla provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. 

• Používejte pouze originální náhradní díly. Tím se zajistí bezpečnost zařízení. 

 

Dodatkové bezpečnostní předpisy pro zahradní vysavače s funkcí ventilátoru 

• Používejte vždy osobní ochranné prostředky, které zabraňují poškození obličeje, očí, 

hlavy a sluchu. Používejte ochranné brýle, ochrannou masku, pevnou obuv, rukavice, 

přilbu a chrániče uší. 

• Nikdy nezapínejte zařízení, pokud stojíte na krytu motoru nebo pokud je zařízení 

umístěno v nesprávné poloze. 

• Vypněte motor a odpojte zástrčku ze zásuvky, když se zařízení nepoužívá, je-li 

ponechány bez dozoru, přepravované nebo pokud je poškozen prodlužovací kabel. 

• Nepoužívejte zařízení, pokud se v blízkosti nacházejí jiné osoby, zejména děti a domácí 

zvířata. 

• Nikdy nepoužívejte přístroj a nedotýkejte se elektrické zástrčky vlhkou rukou. 

• Přístroj nepoužívejte v dešti. 

• Používejte prodlužovací kabely schválené pro venkovní použití. Prodlužovací kabel 

chraňte před teplem, olejem a ostrými okraji. 

• Zkontrolujte, zda je prodlužovací kabel během provozu chráněný před náhodným 

odpojením od zástrčky. 

• Ujistěte se, že všechny větrací otvory a sací hadice jsou vždy bez prachu, vlasů a jiných 

materiálů, které mohou způsobit snížení průtoku vzduchu. 

• Během práce si dávejte pozor na rovnováhu a stabilní postoj. 

• Nepoužívejte zařízení v uzavřených a nedostatečně větraných prostorech nebo v 

blízkosti hořlavých materiálů (kapaliny, plyny, prach). 
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• Nenechte svou pozornost odvrátit a neustále se soustřeďte na svou práci. Nepoužívejte 

zařízení když jste unavený, nemocný, pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných 

látek. 

• Nepoužívejte zařízení, pokud máte dlouhé a volné vlasy nebo nosíte šperky. Vlasy by 

měly být svázané do culíku a šperky odstraněny a odložené. 

• Nevysávejte jakékoliv hořící materiály jako popel nebo nedopalky cigaret. 

• Nikdy se nepokoušejte vysávat předměty ze skla nebo porcelánu. 

• Nepoužívejte zařízení na funkci vysávání bez správně nainstalovaného sáčku. 

• Nepoužívejte zařízení na štěrkopískových nebo štěrkových podkladech, a to jak na 

funkci vysávání tak i na funkci dmýchání. 

• Používejte zařízení pouze s denním světlem nebo dostatečně silným umělým 

osvětlením. 

• Pokud zařízení nepoužíváte, uložte ho na suché místo mimo dosah dětí. 

• Po ukončení práce odpojte zařízení od elektrické sítě a zkontrolujte, zda není poškozena. 

Pokud najdete co nejmenší chybu, nechte zařízení zkontrolovat autorizovanému servisu. 

• Používejte zařízení pouze v souladu s tímto návodem k použití. 

• Pravidelně kontrolujte všechny šrouby. Pokud jsou uvolněné, dotáhněte je. 

• Používejte náhradní díly a příslušenství doporučené pouze výrobcem. 

• Nepokoušejte se opravit zařízení sami. Poškozené zařízení je třeba odnést do servisu. 

 

Bezpečnostní symboly 

Návod k obsluze zahrnuje bezpečnostní symboly, mezinárodní symboly a piktogramy, které 

mohou být na zařízení. Před spuštěním zařízení si přečtěte návod k obsluze. 

Výstražný symbol! 

Zobrazení nebezpečí, informace o nebezpečí nebo dodržování zvláštní opatrnosti.                

Může se použít s jinými symboly. 

Při opravách vytáhněte síťovou zástrčku! 

V případě poškození kabelu okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku a kabel vyměňte. 
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Vzdálenost od ostatních lidí! 

Ujistěte se, že nikdo nezůstane ve vzdálenosti do 5 m od pracoviště. Upozornění se 

týká zejména dětí a zvířat. 

 

Používání / skladování! 

Nepoužívejte zařízení ve vlhkém počasí / skladujte ho v suchých místnostech. 

 

Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu! 

Silný hluk může být důvodem ztráty sluchu. Při používání zařízení používejte 

ochranné brýle a ochranu sluchu. 

 

Přečtěte si návod k obsluze! 

Před používáním zařízení se seznamte s návodem. Nedodržení bezpečnostních 

pokynů může způsobit zranění. 

 

Nebezpečné otvory! 

Nevkládejte ruce a nohy do otvorů zařízení. 

 

Rychle otáčející rotory! 

Nevkládejte ruce a nohy do otvorů zařízení. 

 

Ochrana životního prostředí! 

Zařízení se nesmí likvidovat spolu s domovními odpadem / jiným odpadem. 

                        Zařízení likvidujte v souladu s místními předpisy. 
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Popis zařízení 

 

1. Kryt zařízení 

2. Hlavní rukojeť 

3. Hlavní spínač 

4. Přídavná rukojeť 

5. Tryska 

6. Kryt motoru 

7. Funkční přepínač 

8. Sběrný pytel 

9. Kolo 

10. Ramenní popruh 

11. Regulátor rýchlosti 
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Rozbalení produktu 

Díky použití moderních technik sériové výroby je nepravděpodobné, že by Vaše zařízení bylo 

vadné nebo by mu chyběly díly. Pokud přesto zařízení nebude úplné, nepoužívejte ho a 

kontaktujte dodavatele. 

 

Doporučení pro montáž 

Horní část trysky vložte do krytu motoru, dotáhněte šrouby a zkontrolujte, zda je tryska dobře 

zasunuta do krytu motoru (obr. 2). Vložte spodní část trysky do horní části trysky a zasuňte ji 

hluboko, aby obě části byly dobře připojeny a následně dotáhněte šrouby (obr. 3). Připevněte 

kolečka ke spodní části trysky (obr. 4). Připevněte sběrný pytel k háku v horní části trysky a do 

výstupního otvoru ve spodní části krytu motoru. 
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Obsluha zařízení 

Před spuštěním zařízení zkontrolujte, zda je pytel na odpad nainstalované správně. 

 

Vypnutí a zapnutí 

Pro zapnutí zařízení, spínač přepněte do polohy "1" (obr. 5a). 

Pro vypnutí přístroje, spínač do polohy "0" (obr. 5b). 

 

Regulátor rychlosti (obr. 6) 

Přepínač rychlosti přesuneme z polohy "1" do polohy "6", přičemž rychlost stoupne z 10 000 

otáček / min. na 15 000 otáček / min. Větší číslo odpovídá vyššímu obratu.

 

Bes
ten

t



Režim foukání (obr. 7a) 

Režim foukání lze použít k čištění rohů, stěn, dřevěných povrchů nebo pod vozidlo. Věnujte 

pozornost směru proudu vzduchu, který by mohl posunout těžké materiály nebo způsobit 

materiální ztráty. Nasměrujte proud vzduchu před sebe a pomalu se pohybujte. 

Režim vysávání (obr. 7b) 

Zařízení ponechte pár centimetrů nad listy, které chcete nasávat a zapněte zařízení. Důležité: 

dbejte na správné upevnění pytle. Dávejte pozor, co zařízení vysává. Zařízení je určeno pouze 

k vysávání zahradního odpadu, jako jsou listy, výhonky atd. 

Nepoužívejte sílu při přepínání funkce zařízení. Spínač by měl být schopen pohybovat se bez 

velkého úsilí. Upozorňujeme, že spínač by měl být vždy v jedné ze dvou poloh a nikdy ne mezi 

nimi. 
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Tipy užitečné při práci se zařízením 

Pokud chcete zlepšit svou práci, užitečné mohou být následující tipy: 

• Vysávejte pouze suché listy, odpadový materiál nebo jiný zahradní odpad. 

• Mokrý materiál je těžko rozpadnuteľný a může způsobit ucpání zařízení. 

• Pokud je materiál mokrý, použijte dmychadlo na sběr odpadu v hromadě. 

• Odpad sbírejte jen po vysušení. 

• Zařízení nepoužívejte na vysávání tvrdých prvků (kámen, kaštany, atd.). Tvrdé části 

poškozují ventilátorové zařízení (na tento typ poškození se nevztahuje záruka). 

 

Ochrana životního prostředí 

Pokud se zařízení stane nepoužitelným nebo zbytečným, v žádném případě ho 

nevyhazujte do domovního odpadu, ale likvidujte ho způsobem, který je v 

souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zařízení se skládá z částí 

kovu a plastu, které lze samostatně recyklovat.  

 

 

 

Řešení problémů 

Před kontrolou zařízení odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky. 

Zařízení nefunguje v režimu vysávání - zkontrolujte, zda pytel na odpad není plný. Pokud ano, 

vyprázdněte jej a zkontrolujte, zda je páčka ve správné poloze nebo nechte zařízení zkontrolovat 

autorizovanému servisu. 

Zařízení nefunguje v režimu foukání - zkontrolujte správnou polohu páčky nebo nechte zařízení 

zkontrolovat autorizovanému servisu. 

Zablokovaný drtič - zkontrolujte, zda nedošlo k vysávání příliš velkého komponentu, který 

mohl způsobit uvíznutí kotouče rotoru. Zařízení nechte zkontrolovat autorizovanému servisu. 
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V případě, že zařízení začne vibrovat, v žádném případě ho nepoužívejte. Zařízení nechte 

zkontrolovat autorizovanému servisu. 

 

Údržba a skladování 

Před prováděním čistících a údržbářských prací vždy zkontrolujte, zda je zástrčka odpojena od 

elektrické sítě. Při práci se vždy ujistěte, zda je zařízení čisté a bez nečistot. Nikdy neponořujte 

zařízení ani jeho části do vody. K čištění zařízení nepoužívejte žádná rozpouštědla. Zařízení 

skladujte na suchém místě mimo dosah dětí. 

 

Pytel na odpad 

Pokud je pytel na odpad plný, výkon zařízení se sníží. Doporučujeme pravidelně pytel 

vyprazdňovat. 

Postup vyprázdnění: 

• vypněte motor 

• vyberte pytel 

• vyprázdněte obsah pytle 

• namontujte pytel. 
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