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Návod na obsluhu 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte pokyny a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel. 
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Upozornenie! 

Technické a vizuálne zmeny je možné vykonať bez oznámenia, počas procesu úpravy 

a zlepšovania produktov. Všetky rozmery, označenia a údaje uvedené v tejto príručke sú teda 

uvedené nezáväzne.  

 

Technické parametre 

Napätie: 230 V/50 Hz 

Výkon: 3000 W 

Maximálna rýchlosť otáčania: 1400 ot./min. 

Maximálna rýchlosť vzduchu: 275 km/h 

Výkon: 12,5 m3/min. 

Objem vreca na lístie: 45 L 

Trieda ochrany: II 

Stupeň krytia: IP20 

 

Bezpečnostné zásady 

Prečítajte si prosím všetky pokyny v príručke a uistite sa, že im rozumiete. Nedodržanie 

pokynov uvedených nižšie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne 

zranenie. Príručku uchovajte pre prípadné budúce použitie. 

Miesto práce  

• Miesto práce a jeho okolie udržujte v čistote. 

• Venujte pozornosť primeranému osvetleniu. Slabé osvetlenie pracoviska zvyšuje riziko 

nehôd. 

• Nikdy nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých kvapalín, plynu alebo prachu. 

Zariadenie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary. 

• Deti a neoprávnené osoby sa nemôžu zdržiavať v blízkosti miesta práce. Odvrátenie 

pozornosti môže viesť k strate kontroly nad zariadením. 
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Elektrická bezpečnosť 

• Zástrčka zariadenia musí vždy perfektne zapadnúť do zásuvky. V žiadnom prípade 

nemodifikujte zástrčku. Nepoužívajte žiadne adaptéry. Neupravené zástrčky 

a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom. 

• Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, radiátory ústredného 

kúrenia, sporáky a chladničky. 

• Voda, ktorá by mohla preniknúť do zariadenia, zvyšuje riziko zásahu elektrickým 

prúdom. 

• Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie alebo ťahanie náradia. Nikdy nevyťahujte 

zástrčku zo zásuvky potiahnutím elektrického kábla. Kábel nechajte mimo horúceho 

oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené káble zvyšujú riziko zásahu 

elektrickým prúdom. 

• V exteriéri používajte len predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. 

Osobná bezpečnosť 

• Pri práci so zariadením buďte vždy opatrný a sústredený na prácu. Nepoužívajte 

zariadenie ak ste unavený, pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.  

• Pri práci noste ochranný odev a ochranné okuliare. Nosenie osobných ochranných 

prostriedkov ako je maska, pevný kryt, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (vždy 

v závislosti od aktuálnych pracovných podmienok), znižuje riziko zranenia. 

•  Pri práci nenoste voľné oblečenie a šperky. Chráňte vlasy, oblečenie a ruky pred 

pohyblivými časťami. 

 

Používanie a údržba zariadenia 

• Nepreťažujte zariadenie. Používajte ho len na účel, na ktorý je určený.  

• Nepoužívajte zariadenie, ak ho nemôžete zapnúť ani vypnúť pomocou spínača. Takéto 

zariadenie je nebezpečné a musí byť opravené. 

• Pred úpravou zariadenie vždy odpojte kábel zo zásuvky. Toto preventívne opatrenie 

znižuje riziko neúmyselného spustenia zariadenia. 

• Ak zariadenie nepoužívate, uložte ho na miesto nedostupné pre deti. Nikdy nedovoľte 

používať zariadenie ľuďom, ktorí neboli oboznámení s príručkou. 

• Zariadenie sa môže stať nebezpečným, ak ho obsluhujú neskúsení ľudia. 
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• Použitie zariadenia na účely, ktoré nie sú v súlade s jeho určeným použitím, môže viesť 

k nebezpečným situáciám.  

 

Opravy zariadenia 

• Opravy zariadenia by mali vykonávať len kvalifikovaní pracovníci. 

• Používajte iba originálne náhradné diely. Tým sa zabezpečí bezpečnosť zariadenia. 

 

Dodatkové bezpečnostné predpisy pre záhradné vysávače s funkciou 

ventilátora 

• Používajte vždy osobné ochranné prostriedky, ktoré zabraňujú poškodeniu tváre, očí, 

hlavy a sluchu. Používajte ochranné okuliare, ochrannú masku, pevnú obuv, rukavice, 

prilbu a chrániče uší.  

• Nikdy nezapínajte zariadenie, ak stojíte na kryte motora alebo ak je zariadenie 

umiestnené v nesprávnej polohe. 

• Vypnite motor a odpojte zástrčku zo sieťovej zásuvky, keď sa zariadenie nepoužíva, ak 

je ponechané bez dozoru, prepravované alebo ak je poškodený predlžovací kábel. 

• Nepoužívajte zariadenie, ak sa v blízkosti nachádzajú iné osoby, najmä deti a domáce 

zvieratá. 

• Nikdy nepoužívajte prístroj a nedotýkajte sa elektrickej zástrčky vlhkou rukou. 

• Prístroj nepoužívajte v daždi. 

• Používajte predlžovacie káble schválené pre vonkajšie použitie. Predlžovací kábel 

chráňte pred teplom, olejom a ostrými okrajmi. 

•  Presvedčte sa, či je predlžovací kábel počas prevádzky chránený pred náhodným 

odpojením od zástrčky. 

• Uistite sa, že všetky vetracie otvory a sacia hadica sú vždy bez prachu, vlasov a iných 

materiálov, ktoré môžu spôsobiť zníženie prietoku vzduchu. 

• Počas práce si dávajte pozor na rovnováhu a stabilný postoj. 

• Nepoužívajte zariadenie v uzavretých a nedostatočne vetraných priestoroch alebo 

v blízkosti horľavých materiálov (kvapaliny, plyny, prach). 
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• Nenechajte svoju pozornosť odvrátiť a neustále sa sústreďte na svoju prácu. 

Nepoužívajte zariadenie keď ste unavený, chorý, pod vplyvom alkoholu alebo iných 

omamných látok. 

• Nepoužívajte zariadenie, ak máte dlhé a voľné vlasy alebo nosíte šperky. Vlasy by mali 

byť zviazané do copu a šperky odstránené a odložené. 

• Nevysávajte akékoľvek horiace materiály ako popol alebo ohorky cigariet. 

• Nikdy sa nepokúšajte vysávať predmety zo skla alebo porcelánu. 

• Nepoužívajte zariadenie na funkciu vysávania bez správne nainštalovaného vrecka. 

• Nepoužívajte zariadenie na štrkopieskových alebo štrkových podkladoch, a to ako na 

funkciu vysávania tak aj na funkciu dúchania.  

• Používajte zariadenie iba s denným svetlom alebo dostatočne silným umelým 

osvetlením. 

• Ak zariadenie nepoužívate, uložte ho na suché miesto mimo dosahu detí. 

• Po ukončení práce odpojte zariadenie od elektrickej siete a skontrolujte, či nie je 

poškodená. Ak nájdete čo najmenšiu chybu, nechajte zariadenie skontrolovať 

autorizovanému servisu. 

• Používajte zariadenie iba v súlade s týmto návodom na použitie. 

• Pravidelne kontrolujte všetky skrutky. Ak sú uvoľnené, dotiahnite ich. 

• Používajte náhradné diely a príslušenstvo odporúčané len výrobcom. 

• Nepokúšajte sa opraviť zariadenie sami. Poškodené zariadenie je potrebné odniesť do 

servisu. 

 

Bezpečnostné symboly 

Návod na obsluhu zahŕňa bezpečnostné symboly, medzinárodné symboly a piktogramy, ktoré 

môžu byť na zariadení. Pred spustením zariadenia si prečítajte návod na obsluhu. 

Výstražný symbol! 

Zobrazenie nebezpečenstva, informácie o nebezpečenstve alebo dodržiavanie 

zvláštnej opatrnosti. Môže sa použiť s inými symbolmi. 

Pri opravách vytiahnite sieťovú zástrčku! 

V prípade poškodenia kábla okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku a kábel vymeňte. 
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Vzdialenosť od ostatných ľudí! 

Uistite sa, že nikto nezostane vo vzdialenosti do 5 m od pracoviska. Upozornenie 

sa týka najmä detí a zvierat. 

 

Používanie / skladovanie! 

Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom počasí / skladujte ho v suchých miestnostiach. 

 

Používajte ochranné okuliare a ochranu sluchu! 

Silný hluk môže byť dôvodom straty sluchu.  Pri používaní zariadenia používajte 

ochranné okuliare a ochranu sluchu. 

 

Prečítajte si návod na obsluhu! 

Pred používaním zariadenia sa oboznámte s návodom. Nedodržiavanie 

bezpečnostných pokynov môže spôsobiť zranenie. 

 

Nebezpečné otvory! 

Nevkladajte ruky a nohy do otvorov zariadenia. 

 

Rýchlo otáčajúce rotory! 

Nevkladajte ruky a nohy do otvorov zariadenia. 

 

Ochrana životného prostredia! 

Zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s domovými odpadom / iným odpadom.    

                        Zariadenie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 
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Popis zariadenia 

 

1. Kryt zariadenia 

2. Hlavná rukoväť 

3. Hlavný spínač 

4. Prídavná rukoväť 

5. Tryska 

6. Kryt motora 

7. Funkčný prepínač 

8. Zberné vrece 

9. Koleso 

10. Ramenný popruh 

11. Regulátor rýchlosti 
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Rozbalenie produktu 

Vďaka použitiu moderných techník sériovej výroby je nepravdepodobné, že by Vaše zariadenie 

bolo vadné alebo by mu chýbali diely. Ak napriek tomu zariadenie nebude úplné, nepoužívajte 

ho a kontaktujte dodávateľa.  

 

Odporúčania pre montáž 

Hornú časť trysky vložte do krytu motora, dotiahnite skrutky a skontrolujte, či je tryska dobre 

zasunutá do krytu motora (obr. 2). Vložte spodnú časť trysky do hornej časti trysky a zasuňte 

ju hlboko, aby obe časti boli dobre pripojené a následne dotiahnite skrutky (obr. 3). Pripevnite 

kolieska k spodnej časti trysky (obr. 4). Pripevnite zberné vrece k háku v hornej časti trysky 

a do výstupného otvoru v spodnej časti krytu motora. 
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Obsluha zariadenia 

Pred spustením zariadenia skontrolujte, či je vrece na odpad nainštalované správne. 

 

Vypnutie a zapnutie 

Pre zapnutie zariadenia, spínač prepnite do polohy „1“ (obr. 5a). 

Pre vypnutie zariadenia, spínač prepnite do polohy „0“ (obr. 5b). 

 

Regulátor rýchlosti (obr. 6) 

Prepínač rýchlosti  presunieme z polohy „1“ do polohy „6“, pričom rýchlosť stúpne z 10 000 

otáčok/min. na 15 000 otáčok/min. Väčšie číslo zodpovedá vyššiemu obratu. 
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Režim fúkania (obr. 7a) 

Režim fúkania je možné použiť na čistenie rohov, stien, drevených povrchov alebo pod vozidlo. 

Venujte pozornosť smeru prúdu vzduchu, ktorý by mohol posunúť ťažké materiály alebo 

spôsobiť materiálne straty. Nasmerujte prúd vzduchu pred seba a pomaly sa pohybujte.  

Režim vysávania (obr. 7b) 

Zariadenie ponechajte pár centimetrov nad listami, ktoré chcete nasávať a zapnite zariadenie. 

Dôležité: dbajte na správne upevnenie vreca. Dávajte pozor, čo zariadenie vysáva. Zariadenie 

je určené len na vysávanie záhradného odpadu, ako sú listy, výhonky atď. 

Nepoužívajte silu pri prepínaní funkcie zariadenia. Spínač by mal byť schopný pohybovať sa 

bez veľkého úsilia. Upozorňujeme, že spínač by mal byť vždy v jednej z dvoch polôh a nikdy 

nie medzi nimi. 
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Tipy užitočné pri práci so zariadením 

Ak chcete zlepšiť svoju prácu, užitočné môžu byť nasledujúce tipy: 

• Vysávajte len suché listy, odpadový materiál alebo iný záhradný odpad. 

• Mokrý materiál je ťažko rozpadnuteľný a môže spôsobiť upchatie zariadenia. 

• Ak je materiál mokrý, použite dúchadlo na zber odpadu v hromade. 

• Odpad zbierajte len po vysušení. 

• Zariadenie nepoužívajte na vysávanie tvrdých prvkov (kameň, gaštany, atď.). Tvrdé 

časti poškodzujú ventilátorové zariadenie (na tento typ poškodenia sa nevzťahuje 

záruka). 

 

Ochrana životného prostredia 

Ak sa zariadenie stane nepoužiteľným alebo zbytočným, v žiadnom prípade ho 

nevyhadzujte do domového odpadu, ale likvidujte ho spôsobom, ktorý je 

v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia. Zariadenie sa skladá 

z častí kovu a plastu, ktoré je možné samostatne recyklovať.  

 

Riešenie problémov 

Pred kontrolou zariadenia odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky. 

Zariadenie nefunguje v režime vysávania – skontrolujte, či vrece na odpad nie je plné. Ak áno, 

vyprázdnite ho a skontrolujte, či je páčka v správnej polohe alebo nechajte zariadenie 

skontrolovať autorizovanému servisu. 

Zariadenie nefunguje v režime fúkania – skontrolujte správnu polohu páčky alebo nechajte 

zariadenie skontrolovať autorizovanému servisu. 

V prípade, že zariadenie začne vibrovať, v žiadnom prípade ho nepoužívajte. Zariadenie 

nechajte skontrolovať autorizovanému servisu. 
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Údržba a skladovanie  

Pred vykonávaním čistiacich a údržbárskych prác vždy skontrolujte, či je zástrčka odpojená od 

elektrickej siete. Pri práci sa vždy uistite, či je zariadenie čisté a bez nečistôt. Nikdy neponárajte 

zariadenie ani jeho časti do vody. Na čistenie zariadenie nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá. 

Zariadenie skladujte na suchom mieste mimo dosah detí. 

 

Vrece na odpad 

Ak je vrece na odpad plné, výkon zariadenia sa zníži. Odporúčame pravidelne vrece 

vyprázdňovať. 

Postup vyprázdnenia:  

• vypnite motor  

• vyberte vrece 

• vyprázdnite obsah vreca 

• namontujte vrece. 

   

Bes
te

nt


