Návod k obsluze

Elektrický provzduš ova
COMBI 2 v 1

REV 1638 B
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VYSV TLENÍ SYMBOL
Ochrana životního prost edí: Nelikvidujte elektrické za ízení v domovním odpadu,
ale recyklujte jej ve schváleném recykla ním centru.

Pozorn si p e t te návod k obsluze.

Zabra te p ístupu p ihlížejících.

Dejte si pozor na ostré zuby. P ed se izováním, išt ním, nebo když je
zamotaný nebo poškozený kabel, vypn te stroj a vytáhn te zástr ku z elektrické sít .

Udržujte pružný p ívodní kabel dále od ost í.

Používejte ochranné brýle a chráni e sluchu.
Váš provzduš ova má dvojitou izolaci.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Ozna ení stroje

REV 1638 B

Jmenovité nap tí (V)

230 V~ 50 Hz

Jmenovitý výkon (W)

1600 W
-1

Rychlost bez zatížení (min )

3000

Pracovní ší ka (mm)

380

Pracovní výška (mm)

-11,-7,-3,+1,+5

Nam ená hladina akustického tlaku

78,9 dB(A)

Nam ená hladina akustického výkonu

98,9 dB(A)

Zaru ená hladina akustického výkonu

101 dB(A)

Nam ená hodnota vibrací

3,592 m/s

Zaru ená hodnota vibrací

5,1 m/s

Hmotnost (kg)

16

2

2

Bezpe nostní pokyny
D LEŽITÉ
P ED POUŽITÍM SI PE LIV P E T TE
USCHOVEJTE PRO DALŠÍ NAHLÉDNUTÍ

1. Školení
- Pe liv si p e t te pokyny. Seznamte se s ovládáním a správným použitím za ízení.
2. P íprava p ed použitím
- Nikdy nedovolte d tem používat stroj.
- Nikdy nedovolte používat stroj lidem, kte í nejsou seznámeni s t mito pokyny. Minimální v k
pro práci se za ízením mohou upravovat místní p edpisy.
- Nikdy nepracujte se strojem, pokud jsou v blízkosti lidé, zvlášt d ti, nebo zví ata
- M jte na pam ti, že obsluha nebo uživatel je odpov dný za nehody nebo nebezpe né
situace, které se stanou další lidem nebo jejich majetku.
- Tento stroj není ur en pro použití d tmi nebo jinými osobami bez pomoci nebo dohledu,
pokud jim jejich fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti brání v bezpe ném použití
stroje.
- D ti musí být pod dohledem, aby bylo zajišt no, že si nehrají se strojem.
- P i práci se strojem vždy noste ochranu sluchu a bezpe nostní brýle.

- P i práci se strojem noste vždy pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
- Nepracujte se strojem, pokud jste bosi nebo máte otev enou obuv.
- D kladn prohlédn te prostor, kde má být stroj použit, a odstra te všechny kameny, klacky,
dráty, kosti a další cizí p edm ty.
- P ed použitím vždy vizuáln zkontrolujte stroj a podívejte se, že rotující ásti a upevn ní
nož nejsou opot ebované nebo poškozené.
- Nedotýkejte se zub , dokud nebude stroj odpojen od sít a zuby se zcela nezastaví.
- Opot ebované nebo poškozené díly vym ujte v sadách, aby byla zajišt na vyváženost.
3. Kabel
-

Nepoužívejte stroj, pokud je kabel poškozený nebo opot ebovaný.

- P ed použitím stroje zkontrolujte p ívodní kabel, pokud je porušené gumové pouzdro
p ívodního kabelu nebo je kovová žíla kabelu vystavena p ístupu vzduchu, vypn te stroj a
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vytáhn te zástr ku ze zásuvky, nedotýkejte se poškozeného kabelu a ihned vym
kabel, p edejdete riziku úrazu elektrickým proudem.

te p ívodní

- Pokud je p ívodní kabel poškozený, musí jej vym nit výrobce, jeho servisní technik nebo
podobn kvalifikované osoby, aby se p edešlo riziku. Kabel nesmí být slabší než H05 RN-F

s minimálním pr m rem 2x1,0 mm 2

a nedotýkejte se poškozeného kabelu, dokud
nebude odpojen ze sít . Poškozený kabel m že vést ke kontaktu s živými ástmi.

- Nezapojujte poškozený kabel do sít

- Nedotýkejte se zub , dokud nebude stroj odpojen od sít a zuby se zcela nezastaví.
- Udržujte prodlužovací kabely dále od zub . Zuby mohou poškodit kabely a m že dojít ke
kontaktu s živými ástmi.
- zapojujte stroj pouze do napájecího obvodu chrán ného proudovým chráni em (RCD) s
vypínacím proudem nejvýše 30 mA.
4. Použití / obsluha
-

Se strojem pracujte pouze za denního sv tla nebo p i dobrém um lém osv tlení.

-

Pokud je to možné, nepracujte se strojem ve vlhké tráv .

-

Na svazích si zajist te opory pro nohy.

-

Cho te, nikdy neb hejte.

-

Vždy cho te po vrstevnici svahu, nikdy nahoru a dol .

-

P i zm n sm ru na svahu dávejte velký pozor.

-

Nepracujte se strojem na p íkrých svazích.

-

P i couvání nebo p itahování stroje k sob dávejte velký pozor.

-

Pokud musí být stroj naklopen pro p epravu, zastavte rotující ásti. Nepracujte s noži, když
p ejíždíte p es jiné povrchy než je tráva, a p i p eprav stroje na pracovní plochy a z nich.

-

Nikdy nepracujte se strojem s vadnými kryty nebo štíty nebo bez bezpe nostních za ízení,

-

Pe liv zapn te motor podle pokyn a m jte nohy dále od rotujících ástí.

-

P i zapínání motoru nenakláp jte stroj, pokud stroj nemusí být p i startování naklopen. V

nap íklad vodicí plechy a/nebo sb ra e trávy.

tomto p ípad jej nenakláp jte více než je naprosto nezbytné a zvedn te pouze tu ást,
která je dále od obsluhy. Než dáte stroj znovu na zem, vždy se ujist te, že máte ob ruce v
pracovní poloze.
-

Nestartujte stroj, když stojíte p ed vyhazovacím otvorem.

-

Nevkládejte ruce nebo nohy do blízkosti nebo pod rotující ásti.

-

Vždy uvoln te vyhazovací otvor.
Vypn te stroj a vytáhn te zástr ku ze zásuvky:

•

kdykoli opouštíte stroj;

•
•
•

p ed vy išt ním p i ucpání;
p ed kontrolou, išt ním nebo prací na stroji;
po nárazu do cizího p edm tu. Zkontrolujte stroj na poškození a podle pot eby
prove te opravy;

•

pokud stroj za ne abnormáln vibrovat;
pokud se stroj zablokuje.
5. Údržba a uložení
•

• Udržujte všechny matice, šrouby a epy utažené pro záruku, že je stroj v bezpe ném
provozním stavu.
• Pravideln kontrolujte sb ra trávy na opot ebení nebo poškození.
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• Pro zajišt ní bezpe nosti vym te opot ebované nebo poškozené ásti
§ P i se izování stroje bu te opatrní, zabra te zachycení prst mezi pohybující se epele
a pevné ásti stroje.

Montáž
1. Otev ete obal a vyjm te všechny díly
2. Smontujte horní držadla pomocí dvou matic a dvou dlouhých šroub (obr. M1)

3. Smontujte spodní trubku (obr. M2)
-

Zasu te trubku do otvor a ujist te se, že je zasunuta na doraz. Utáhn te šrouby

1

.

4. P ipojení spínací sk ín (obr. M3)
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Umíst te spínací sk í

(4) na horní držadlo a ujist te se, že mí í do dvou otvor

(2). Zakryjte ji

konzolou, potom utáhn te spínací sk í dv ma šrouby (K). Upevn te kabel (3) sponami (L) na ty
držadla.
5. Nastavení výšky sekání (Obr. B1)

Výška sekání je nastavitelná do 5 poloh. Stiskn te tla ítko (1), držte jej a oto te kli kou (2) k jiné
poloze. Zvolte polohu, kterou chcete od 1 do 5. Výška sekání od 1 do 5 je +5 mm, +1 mm, -3 mm, -7
mm, -11 mm.
Spodní a prost ední poloha bubnu provzduš ova e:
Odstraní z trávníku mech a plevel.
Horní poloha bubnu provzduš ova e:
Odstraní z trávníku zbytky trávy.
6. Jak používat stroj

Zapnutí motoru (obr. B2)
Stiskn te tla ítko (1) a držte zvedací páku (2) a potom uvoln te tla ítko (1).
Vypnutí motoru (obr. B2)
Uvoln te páku (2)
*

P ipojení sb racího koše (obr. B3)

Zvedn te ochranný kryt (P). Zav ste háky koše sb ra e (1) na oba epy bo ních díl .
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7. Sejmutí válce provzduš ova e (obrázek C)

1. Odšroubujte šroub (1) z uložení.
2. Zvedn te kryt uložení (3).
3. Zvedn te válec provzduš ova e (2) ze spodního krytu uložení a vytáhn te jej.
8. Vým na válce s hráb mi (obrázek D)
1.

Odstra te válec provzduš ova e podle postupu 7. Poloha válce s hráb mi (Obrázek D.1)

2.

Spus te kryt uložení (3), utáhn te šroub (2). (Obr.D.2)
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Údržba
D ležité! P ed provád ním údržby a išt ním odpojte stroj od sít .
Po každém použití vy ist te stroj bez použití vody.
Udržujte všechny matice, šrouby a epy utažené pro záruku, že je stroj v bezpe ném provozním stavu.
• Pravideln kontrolujte sb ra trávy na opot ebení nebo poškození.
• Pro zajišt ní bezpe nosti vym te opot ebované nebo poškozené ásti
P i se izování stroje bu te opatrní, zabra te zachycení prst mezi pohybující se epele a pevné ásti
stroje.
Nest íkejte stroj vodou.
Ukládejte stroj na suchém míst .
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Záznamy o servisních prohlídkách
Servisní prohlídka se provádí pouze v autorizovaném servisním st edisku a je provád na na náklady zákazníka.

Datum
servisní
prohlídky

Datum p ítí
servisní
prohlídky

Razítko servisu

Provedené práce

Záznamy o záru ních opravách
Datum p ijetí

Datum
opravy

Razítko servisu

Popis závady a provedené práce

Seznam autorizovaných servisních st edisek najdete na www.garland.cz.

Záru ní list
Obsah a podmínky záruky
Na výrobky dodávané na trh firmou Garland distributor, s.r.o. je poskytována záruka v délce 24 m síc v souladu s ustanovením
§ 619-627 ob anského zákoníku. Nároky z poskytované záruky, zp sob jejich uplatn ní a eení stanoví podrobn reklama ní ád. Na
výrobky zn. Yard-Man a Bolens je poskytována prodlouená záruka 5 let. Platnost prodlouené záruky je podmín na kadoro ní
servisní prohlídkou u autorizovaného servisu, kterou si zákazník hradí sám. Na prodlouenou záruku, která je poskytována nad rámec
zákonné záru ní lh ty se nevztahuje 30ti denní lh ta pro vy ízení reklamace. B h záru ní lh ty po íná b et dnem prodeje
vyzna eném na tomto záru ním listu.
Záru ní podmínky se vztahují pouze na vady konstruk ní, i vady materiálu. O tom, zda se o takovou vadu jedná, je oprávn no
rozhodnout pouze servisní st edisko, které má s Garland distributor, s.r.o. uzav enou servisní smlouvu. Ze záruky jsou vyjmuty vekeré
díly a sou ásti, podléhající p i uívání p irozenému opot ebení nebo u nich v d sledku uívání dochází ke zm n nebo zániku
poadovaných vlastností.. Tím se rozumí vekeré pohybující se ásti stroje, jako nap . noe, soukolí p evodovek, klínové emeny,
kladky, loiska, pojezdová kola, startovací mechanismy, spout cí spojky se ení, ovládací lanka, rotory, strunové hlavy, jejich sou ásti,
et zy motorových pil a vekeré dalí pohybující se díly do této skupiny pat í takté p etíené elektromotory, uhlíky elektromotor ,
akumulátory, palivové, i vzduchové filtry, brzdová obloení atd.
Záruka se dále nevztahuje na opot ebení zp sobené obvyklým uíváním výrobku a dále na vady zp sobené jeho nesprávným a
neodborným uíváním a zacházením. Kratí ivotnost výrobku nelze povaovat za vadu. Za nesprávné uívání a zacházení (zejm.
montá, uvedení do provozu, vlastní pouití, uskladn ní, údrbu) se povauje p ípad, kdy nebyl brán z etel na návod k obsluze, obecn
závazné p edpisy pro práci s výrobkem a obecn známá a uznávaná pravidla pro zacházení s obdobnými p edm ty a rovn  p ípad,
kdy výrobek nebyl p edloen k pravidelné servisní prohlídce. Obdobn je hodnocen i p ípad pokusu o neodbornou opravu nad rámec
doporu ované údrby nebo provedení takové opravy.
Ze záruky jsou dále vy aty p ípady, kdy bylo pouito nep vodního náhradního dílu, nebo byla-li provedena zm na na výrobku
bez souhlasu prodávajícího a p i vadách zp sobených neodborným skladováním zboí. Záruka se nevztahuje na vady výrobku,
jednotlivých díl nebo sou ástí, které byly zp sobeny vn jím p sobením - nap íklad vn jím vlivem mechanickým, chemickým,
elektrickým nebo jiným, vady vzniklé pokozením p i p eprav a doprav výrobku, vady vzniklé v d sledku vyí moci, havárie a
zavin ní t etí osoby.
Nebude-li p i oprav nalezena vada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník za ízení.
P i zjit ní závady je zákazník povinen ihned stroj odstavit a kontaktovat prodejce, u kterého stroj zakoupil a domluvit
se s ním na dalím postupu vy ízení reklamace.
P i uplat ování nárok p edlote prodejní doklad, který by m l obsahovat údaje, jako záru ní list (alespo zna ku,
model a seriové íslo stroje), nebo tento záru ní list opat ený datem prodeje a razítkem prodejce. Ov te si, zda souhlasí
ozna ení a íslo výrobku s údaji na záru ním list . U zboí zakoupeného v obchodních et zcích doporu ujeme nechat si vyplnit a
potvrdit záru ní list na odd lení informací p ísluného marketu.
Výrobek p edávejte do opravy pouze kompletní se vemi sou ástmi a p ísluenstvím a ádn vy it ný. Z výrobku, který
p ípadn budete do opravy zasílat, vylijte nespot ebovanou palivovou sm s a olej, ádn ho zabalte (nejlépe do p vodního obalu).
kody zp sobené nedostate ným zabalením zásilky nelze uznat jako vady v rámci záru ních podmínek!!!
Pro provoz výrobk pouívejte pouze doporu ené palivo, oleje, p ísluenství a originální náhradní díly.
Na motory Briggs Stratton, Honda a Kohler platí záru ní doba dle záru ních podmínek Briggs Stratton, Honda a Kohler.

Výrobek

.

Typ

..

Výrobní .

.

Modelové .

..

Den prodeje

.
Razítko prodejce

Zákazník byl seznámen s návodem, pouíváním a obsluhou stroje a byl upozorn n na skute nost, e pokud je výrobek pouíván
k jinému ne b nému spot ebitelskému pouití nap . k podnikání nebo komer nímu vyuití, je nutnost p edloit výrobek k pravidelné
servisní prohlídce (první na t ech m sících a dalí 1x za 6 m síc od data prodeje) po dobu trvání záru ní lh ty. Servisní prohlídka je
provád na na náklady zákazníka.
Jméno a adresa zákazníka

I O:

...

. DI :

.

...
podpis zákazníka

Pro elektrické a elektronické nástroje ozna ené tímto
symbolem (na výrobku, obalu i v dokumentaci) platí:
S výrobkem nelze nakládat jako s odpadem z domácnosti, a proto jej neodhazujte do popelnice i kontejneru na sm sný komunální
odpad. Výrobek je t eba odloit v p ísluném míst zp tného odb ru k recyklaci elektrických a elektronických za ízení. Zajit ním ádné
likvidace výrobku pom ete p edejít potencionálním záporným vliv m na ivotní prost edí a lidské zdraví, které by se mohli projevit
v p ípad likvidace tohoto výrobku nepat i ným zp sobem.
Podrobn jí informace o místech zp tného odb ru tohoto výrobku si vyádejte na Vaem obecním ú adu, od firmy zabývající se
likvidací domácího odpadu nebo v prodejn , kde jste výrobek zakoupili.
Tisk: 4prostor.cz 03/10

