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Przeczytać uważnie wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji obsługi przed użyciem  

urządzenia.                                         

Urządzenie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz pomieszczeń. Silnik dmuchawy EB 330N 

jest wyposażony w tłumik z chwytaczem iskier. Zabronione jest używanie urządzenia bez tego 

wyposażenia i w wypadku  gdy “chwytacz iskier jest w złym stanie technicznym. 
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1. Ilustracje graficzne 

Wszystkie ważne elementy urządzenia zostały przedstawione i wyjaśnione w tej instrukcji. Wskazówki 

obsługi i użytkowania są opatrzone ilustracjami graficznymi. 

 

Symbole 

Indywidualne kroki czy procedury opisane w tym podręczniku mogą być oznaczone na różne sposoby. 

·Krok lub procedura bez graficznych ilustracji  

Lub z graficzną ilustracją i oznaczeniami numerycznymi (jak poniżej)  

 Przykład:   

 Poluzuj śrubę (1) 

 Dźwignia (2) 

Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki oznaczone poniższymi symbolami:  

 

UWAGA Istnieje ryzyko wypadku bądź uszkodzenia ciała lub własności. 

 

Uwaga: Istnieje ryzyko uszkodzenia maszyny lub jej elementów.  

Wskazówka: Nie jest to istotne dla użytkowania maszyny, ale może poprawić osąd sytuacji przez 

użytkownika i lepsze użytkowanie maszyny.. 

 

Wskazówka: prawidłowa procedura przy ochronie środowiska naturalnego. 
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Sprzęt i jego funkcje 

Ta instrukcja odnosi się do kilku modeli z różnymi funkcjami. Te elementy rozróżniające urządzenia, 

które nie znajdują się na danym urządzeniu są możliwe do nabycia jako akcesoria dodatkowe u 

sprzedawcy lub dystrybutora. 

 

Ulepszenia technologiczne  

Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów zamieszczone rysunki, opisy mogą się różnić od 

zakupionego towaru oraz mogą zawierać elementy opcjonalne lub specjalistyczne nieprzewidziane w 

wersji standardowej, Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji. Wszelkie dane zawarte w 

niniejszej instrukcji są zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i mają jedynie 

charakter informacyjny. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian specyfikacji technicznych i 

funkcjonowania wynikających z postępu technicznego. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z 

najbliższym serwisem lub sprzedawcą. 

 

Wskazówki bezpieczeństwa 

 

Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy z urządzeniem napędzanym 

silnikiem.  

 

 

Ważne by przed uruchomieniem przeczytać dokładnie instrukcję obsługi, z szczególnym 

uwzględnieniem wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń.. Stosować się do wszystkich 

instrukcji. 

Bezmyślne lub nieprawidłowe użytkowania dmuchawy może spowodować poważne 

uszkodzenia ciała bądź urządzenia. 

Jeśli nie wiesz jak uruchomić urządzenie po raz pierwszy – zapytaj sprzedawcę. 

 

Dzieciom i osobom niepełnoletnim nie wolno obsługiwać urządzenia: 

Osoby trzecie, zwłaszcza dzieci oraz zwierzęta nie powinny znajdować się w obszarze pracy 

dmuchawy.   

Użytkownik jest osobą odpowiadającą za ewentualne szkody powstałe podczas użytkowania maszyny.  

Nie pożyczaj dmuchawy osobie, która nie jest zapoznana z prawidłową obsługą dmuchawy. Upewnij 

się, że inna osoba obsługująca będzie dobrze poinstruowana odnośnie pracy z maszyną.  

 

Należy być w dobrej formie by pracować z dmuchawą: 

·Wypoczęty, zdrowy, w dobrej fizycznej i psychicznej kondycji 

·Jeśli się zmęczysz podczas pracy – zrób sobie przerwę i odpocznij!  

·Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli znajdujesz się pod wpływem leków, alkoholu czy innych środków, 

które mogą zaburzyć twój osąd. 

 

Należy używać tylko zatwierdzone przez producenta lub oryginalne części zamienne.  

Nie wolno używać innych akcesoriów gdyż wzrasta ryzyko uszkodzenia bądź wypadku. 

Producent nie odpowiada za szkody powstałe wskutek używania niezatwierdzonych części bądź 

akcesoriów.  
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Odpowiednia odzież robocza i sprzęt 

 

Zakładać przylegające do ciała ubranie z trwałego materiału. Zalecane jest zakładanie 

odzieży roboczej.  

 

 

Unikać zakładania luźnych koszul, apaszek, szalików, biżuterii, szerokich spodni, luźne 

włosy należy związać. Niebezpieczeństwo- wszystkie luźne rzeczy mogą być wciągnięte 

przez wirujące części dmuchawy.  

 

 

Należy zakładać solidne obuwie z nieślizgającą się podeszwą. Nie zakładać klapek czy 

sandałów! 

 

Zakładać okulary ochronne, gogle lub osłonę na twarz. 

 

 

 Nakładać osłonę na uszy (zatyczki lub korki do uszu) by chronić słuch.  

 

 

 Zakładać nieślizgające się rękawice ochronne, zalecane ze skóry.  

Zawsze zatrzymaj silnik przed wlaniem paliwa! 

 

Benzyna jest szczególnie łatwopalną substancją. Nie wolno palić papierosów podczas 

sporządzania mieszanki, wlewania paliwa czy uruchamiania urządzenia. 

Nie dolewaj mieszanki do gorącego silnika – paliwo może się rozlać i spowodować pożar. 

Najpierw odkręć ostrożnie korek zbiornika paliwa tak by nagromadzone w zbiorniku ciśnienie powoli 

uszło. 

Paliwo należy uzupełniać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, najlepiej na zewnątrz. Powycierać 

dokładnie porozlewane paliwo zanim uruchomimy silnik. Sprawdzić czy nie ma wycieku.  

Uważać by nie porozlewać paliwa na własne ubranie. Jeśli dojdzie do tego należy natychmiast się 

przebrać. 

 

Wibracje urządzenia mogą spowodować luzowanie się korka zbiornika paliwa, przez co 

może on spaść i może się porozlewać paliwo. 

 

By zredukować ryzyko rozlania paliwa i pożaru należy dokręcać pewnie korek. 

W urządzeniach z wkręcanym korkiem: dokręcić korek ręką tak mocno jak możliwe. 

Podczas wlewania paliwa do zbiornika należy uważać, by nie porozlewać paliwo. Jeśli znajdziesz 

wyciek paliwa podczas pracy natychmiast zatrzymaj urządzenie. Nie uruchamiaj urządzenia gdy jest 

wyciek paliwa.  

Benzynę i olej należy przechowywać w odpowiednich atestowanych kanistrach. 
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2. Opis urządzenia 

 

1. Silnik  

2. Rura dmuchawy A 

3. Rura dmuchawy B 

4. Rura dmuchawy C 

5. Rura dmuchawy D 

6. Manetka 

7. Wąż  

8. Zbiornik na mieszankę 

9. Klips 

10. Rura elastyczna 

 

 

Transport urządzenia 

Zawsze najpierw zatrzymaj silnik! 

Odpowiednio zabezpiecz urządzenie przed przewróceniem się, wylaniem paliwa czy uszkodzeniem. 

Gdy urządzenie nie jest używane odłóż je na bok, by nie narażać innych osób.  

 

Przed uruchomieniem 

Sprawdź następujące rzeczy:  

·Dźwignia gazu powinna się lekko wciskać i wracać łatwo na pozycję luzu (biegu jałowego) po jej 

zwolnieniu; 

·Wyłącznik musi łatwo przełączać się w pozycję OFF. 

·Umocowanie kapturka świecy zapłonowej – jeśli jest luźny mogą pojawiać się iskry, które mogą 

spowodować zapłon, a przez to pożar. 

 

Uruchamianie  

·Uruchom silnik na odległość przynajmniej 3m od miejsca gdzie wlewaliśmy paliwo, uruchamiaj 

urządzenie tylko na zewnątrz. 

·By zredukować ryzyko wdychania toksycznych oparów nigdy nie uruchamiaj dmuchawy w 

pomieszczeniu zamkniętym. 
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·Połóż urządzenie na płaskiej, twardej powierzchni na otwartej przestrzeni. 

·Upewnij się, że stoisz na bezpiecznym podłożu i możesz zachować równowagę. 

·Chwyć urządzenie pewnie obiema rękoma.  

Ta dmuchawa jest urządzeniem obsługiwanym przez jedną osobę. Nie pozwól innym na zbliżanie się w 

czasie pracy do urządzenia nawet podczas uruchamiania. 

Szczegółowe wskazówki odnośnie uruchamiania znajdują się w rozdziale “Uruchamianie”  

 

Obsługa 

 

Ostrzeżenie 

To urządzenie wytwarza toksyczne opary podczas pracy silnika. Gazy te (np. tlenek 

węgla) są bezbarwne i bezzapachowe. By zminimalizować ryzyko wdychania spalin i 

oparów, należy uruchamiać i pracować urządzeniem tylko na zewnątrz! Nigdy w słabo 

wentylowanych obszarach. 

Upewnij się, że masz dobra wentylację jeśli pracujesz w dołach, rowach czy innych odosobnionych 

terenach. 

 

By zminimalizować ryzyko zapłonu oparów paliwa i powstania pożaru nie wolno nigdy 

palić podczas pracy czy stać z papierosem w pobliżu operatora dmuchawy. 

 

Zawsze mocno trzymaj urządzenie, oburącz – stój pewnie na ziemi.  

Sprawdź teren roboczy: Nie kieruj strumienia powietrza dmuchawy na osoby postronne – urządzenie 

może wyrzucać małe przedmioty z ogromną prędkością! 

 

Bądź ostrożny gdy jest ślisko 

·Na lodzie, w deszczu czy śniegu 

·Na zboczach czy nierównym terenie 

 

Uważaj na przeszkody 

Korzenie, druty, dziury czy śmieci, które mogą spowodować potknięcie się.  

 

Ostrzeżenie: podczas dmuchania 

By zminimalizować ryzyko wdychania trujących spalin z gazów wydechowych, nie pracuj dmuchawą w 

zamkniętej przestrzeni. 

Podczas pracy przemieszczaj się tylko do przodu.  

W wypadku niebezpieczeństwa rozepnij klamrę uprzęży, zdejmij ją i zrzuć urządzenie z siebie.  

Po skończonej pracy zawsze wyczyść urządzenie. 

 

Wibracje 

Przedłużające się użytkowanie urządzenia może powodować problem z cyrkulacją(krwi) wywołaną 

wibracjami przy uchwytach. 

Nie można podać ogólnej długości użytkowania urządzenia, ponieważ zależy ona od kilku czynników. 

Czas użytkowania wydłuża:: 

--- Osłona ręki (noszenie ciepłych rękawic) 

--- Przerwy w pracy 

Czas użytkowania skraca: 
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--- Osobiste predyspozycje do ponoszenia szkód z powodu słabej cyrkulacji (objawy: często 

zimne palce, swędzenie) 

--- Niska temperatura na zewnątrz 

--- Siła zacisku (mocny zacisk utrudnia cyrkulację) 

Stali użytkownicy powinni monitorować z bliska stan ich palców i dłoni. Jeśli pojawi się którykolwiek 

symptom należy udać się do lekarza.   

 

Czynności konserwacyjne i naprawy 

Nie próbuj przeprowadzać żadnych czynności konserwacyjnych, które nie zostały opisane w tej 

instrukcji. Takie czynności może przeprowadzić jedynie autoryzowany serwis. 

Nigdy nie modyfikuj samemu urządzenia, ponieważ może to spowodować poważny uraz ciała lub 

uszkodzenie urządzenia.  

Zawsze zatrzymaj silnik i odłącz przewód świecy zapłonowej przed przeprowadzaniem jakichkolwiek 

czynności konserwacyjnych czy napraw (wyjątek: gaźnik i regulacja biegu jałowego). 

Zawsze wyczyść urządzenie z brudu i kurzu po zakończonej pracy.  

Nie przechowuj ani nie przeprowadzaj napraw i czynności konserwacyjnych w pobliżu źródeł ognia lub 

gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru.  

---- Regularnie sprawdzaj korek zbiornika paliwa – czy nie ma wycieku i czy jest dobrze dokręcony.  

---- Używaj tylko zatwierdzonej świecy zapłonowej (patrz specyfikacje) i upewnij się, że jest w dobrym 

stanie. 

---- Sprawdzaj przewody zapłonowe (czy izolacja jest w dobrym stanie, czy bezpiecznie połączenia) 

---- By zminimalizować ryzyko pożaru z powodu zapłonu na zewnątrz cylindra przesuń wyłącznik w 

pozycję OFF zanim obrócisz silnik rozrusznikiem (z odłączonym przewodem świecy i wykręconą 

świecą). 

---- Regularnie sprawdzaj stan tłumika. 

---- Nie wolno pracować urządzeniem z uszkodzonym tłumikiem lub bez założonego tłumika. Grozi 

pożarem i ciężkim uszkodzeniem ciała. 

---- Nigdy nie dotykaj gorącego tłumika – grozi poparzeniem. 

 

3. Montaż urządzenia 

Zmontuj dmuchawę wg rysunku poniżej 
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         Śruby regulacyjne (można regulować położenie manetki) 

 

Regulacja uchwytu sterującego (manetki) 

·Położyć dmuchawę ‘na plecach” 

·Odkręcić śrubę regulacyjną 

·Przesuń uchwyt sterujący w pożądane miejsce, wzdłuż rury. 

·Przykręć śrubę regulacyjną 

 

Regulacja szelek uprzęży 

·Pociągnij końcówki pasów w dół by dociągnąć uprząż. 

 

Poluzowanie szelek 

·Szelki luzujemy używając sprzączek regulujących.  

·Wydłużyć na pożądaną długość tak by plecak spoczywał pewnie i 

wygodnie na Twoich plecach.                Regulacja sprzączek                     

 

Paliwo 

Paliwem do silników dwusuwowych jest mieszanka benzyny i oleju do silników dwusuwowych. Jakość 

tych dwóch składników i proporcja mieszanki ma wpływ na funkcjonowanie i długość użytkowania 

dmuchawy. 

 

Nieodpowiednie paliwo czy olej lub zła proporcja mieszanki mogą spowodować poważne 

uszkodzenie silnika. 

 

Benzyna 

Zalecane jest używanie markowej benzyny bezołowiowej. Jest bezpieczniejsza dla Twojego 

zdrowia i środowiska.  

 

Olej silnikowy 

Używaj tylko dobrej jakości oleju do silników dwusuwowych. 

Olej do silników dwusuwowych innej jakości musi odpowiadać klasyfikacji TC (inne silniki o 

pojemnościach do 500 cm3). 

Słabej jakości benzyna lub olej mogą uszkodzić silniki, pierścienie uszczelniające, przewody 

paliwowe i zbiornik paliwa. 
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4. Sporządzanie mieszanki 

 

Unikaj bezpośredniego kontaktu skóry z paliwem (olejem, mieszanką czy benzyną) i unikaj 

wdychania oparów paliwa.  

Używaj tylko atestowanych kanistrów do przechowywania paliwa. Najpierw wlej do kanistra olej, a 

następnie benzynę i wymieszaj dokładnie.  

Prawidłowa mieszanka: Benzyna 40 : Olej do silników dwusuwowych 1 (40:1 – 2,5%) 

 

Przechowywanie paliwa 

Mieszanka paliwa starzeje się: 

Przygotuj odpowiednią ilość mieszanki na niewiele miesięcy pracy. Przechowuj ją w atestowanym 

kanistrze w suchym i bezpiecznym pomieszczeniu.  

·Zakręć kanister z mieszanką i wstrząśnij porządnie przed wlaniem do zbiornika maszyny. Ciśnienie 

może się wytworzyć w kanistrze – odkręcaj korek powoli i ostrożnie.  

·Wyczyść zbiornik paliwa i kanister raz na jakiś czas. 

·Przed nalaniem mieszanki, wyczyść korek zbiornika i obszar wokół wlewu paliwa, upewnij się, że 

zanieczyszczenia nie dostały się do zbiornika. 

·Ustaw urządzenie tak by otwór wlewu paliwa był u góry. 

Uważaj by nie porozlewać mieszanki podczas wlewania do zbiornika, nie przepełniaj zbiornika. 

Powycieraj ewentualne porozlewane paliwo. Urządzenie uruchamiaj w innym miejscu niż w miejscu 

uzupełniania paliwa. 

 

Po nalaniu mieszanki dokręć mocno korek zbiornika paliwa. 

 

Zmieniaj filtr paliwa raz do roku 

·Zlej paliwo ze zbiornika.  

·Użyj haczyka by wyciągnąć filtr paliwa ze zbiornika  

i zdjąć z wężyka. 

·Nałożyć nowy filtr na wężyk. 

·Włożyć filtr do zbiornika. 

 

5. Uruchamianie / zatrzymywanie silnika 

 

·Zachowaj środki bezpieczeństwa—patrz rozdział                    

Wskazówki bezpieczeństwa) 

-Wyłącznik zapłonu (12) ustaw w pozycji ON 

-Zablokuj gaz blokadą dżwigni gazu(13) na 1/3 pozycji, po uruchomieniu silnika naciśnij na dźwignię 

gazu (14) 

-Aby wyłączyć silnik wyłącznik zapłonu (12) ustaw w pozycji OFF 
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Przed uruchomieniem 

Otwórz ssanie (na dół)                     zamknij ssanie(do góry) 

                ustawienie dźwigni    

·Jeśli silnik jest zimny, zamknij ssanie(klapka ssania zamknięta) 

·Jeśli silnik jest gorący, otwórz ssanie(klapka otwarta) Także użyj tej 

pozycji jeśli silnik już pracował, ale jest ciągle zimny. 

·Wciśnij pompkę oleju w punkcie A (patrz obok), aż zobaczysz paliwo 

dopływające w wężyku olejowym. 

·Połóż urządzenie na ziemi. Upewnij się, że osoby postronne stoją z 

daleka od miejsca pracy i dyszy.   

·Upewnij się, że stoisz na pewnym podłożu: przytrzymaj urządzenie 

lewą ręką za obudowę i podłóż jedną stopę pod podstawę dmuchawy 

tak by się nie ześlizgnęła.  

·Wyciągnij wolno prawą ręką linkę rozrusznika na 20 cm i pociągnij energicznym szarpnięciem. 

Nie wyciągaj całej linki rozrusznika, bo może się zerwać. 

·Nie puszczaj linki po pociągnięciu! Odprowadź ją powoli na miejsce tak by się prawidłowo zwinęła. 

 

Gdy  silnik zaczyna ‘zapalać”:  

·Jeśli silnik jest zimny, otwórz ssanie  

i kontynuuj rozruch, aż silnik zacznie pracować 

·Jeśli silnik jest ciepły kontynuuj rozruch  

aż silnik zacznie pracować. 

 

Jak tylko silnik zacznie pracować: 

·Ustaw dźwignię gazu  w pozycji 1/3 by silnik ustabilizował obroty na biegu jałowym. 

Zatrzymywanie silnika 

·Ustawić przełącznik zapłonu w pozycję “OFF” by zatrzymać silnik. 

Jeśli nie można uruchomić silnika 

Jeśli otworzysz ssanie zbyt późno po uruchomieniu, silnik zatrzyma się(zaleje się). 

·Zdejmij kapturek świecy zapłonowej 

·Wykręć i osusz świecę 

·Wyłącznik ustaw w pozycję OFF 

·Pociągnij kilka razy linkę rozrusznika by opróżnić komorę spalania 

·Włóż świecę i załóż kapturek 

·Wyłącznik ustaw w pozycję ON 

·Otwórz ssanie, nawet jeśli silnik jest zimny 

·Teraz uruchom silnik 

 

Przed uzupełnieniem paliwa opróżnij do końca zbiornik paliwa  

·Pociągnij pare razy za linkę rozrusznika by paliwo dotarło do przewodów paliwowych.  

Pompa oleju 

Wężyk oleju 
A 
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6. Instrukcje dotyczące obsługi 

Rozruch 

Nowa maszyna nie powinna pracować na wysokich obrotach. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych 

przeciążeń przy docieraniu silnika. Wszystkie obracające się części muszą być zamocowane podczas 

docierania. Opory tarcia w silniku są w tym okresie większe. Silnik osiąga swoją maksymalną moc 

dopiero po 5-15 tankowaniach zbiornika paliwa.   

Podczas pracy   

Po długim okresie pracy na pełnych obrotach pozwól by silnik popracował trochę na biegu jałowym tak 

by gorące powietrze z silnika mogło zostać rozproszone przez przepływ chłodzącego powietrza. Chroni 

to części silnika (zapłon, gaźnik) przed termicznym przeciążeniem. 

Po pracy 

Przechowywanie krótkoterminowe: 

Poczekaj aż silnik ostygnie. By uniknąć kondensacji wody, napełnij zbiornik paliwa i przechowuj 

urządzenie w suchym miejscu. Przy przechowywaniu długoterminowym kieruj się wskazówkami z 

rozdziału “Przechowywanie urządzenia”. 

 

Czyszczenie filtra powietrza 

Brudny filtr powietrza zmniejsza moc silnika, zwiększa zużycie paliwa i utrudnia prawidłowe 

uruchamianie silnika.  

                            

    

Jeśli silnik traci znacznie na mocy 

·Zamknij ssanie 

·Pociągnij A i zdejmij pokrywę filtra. 

·Wyjmij filtr z pokrywy i go obejrzyj. Jeśli jest brudny to go wyczyść, jeśli zużyty bądź zniszczony to 

wymień filtr na nowy. 

·Zamocuj filtr.  

·Nałóż pokrywę filtra i zatrzaśnij ją. 

Gaźnik 

Informacje ogólne: 

Gaźnik został standardowo ustawiony przez producenta. Oznacza to, że jego ustawienie dostarcza 

optymalną mieszankę paliwo-powietrze przy większości warunków roboczych. 

Śruba wysokich obrotów zmienia wydajność silnika i maksymalną moc silnika.  

Jeśli mieszanka paliwowo-powietrzna jest zbyt uboga istnieje ryzyko uszkodzenia silnika z powodu 

niewystraczającego smarowania i przegrzania.  

 

Sprawdzanie świecy zapłonowej 
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Jeśli masz problem z uruchomieniem silnika, ma on za słabą moc lub ciężko chodzi na obrotach 

jałowych sprawdź najpierw świecę zapłonową.  

·Wyjmij świecę zapłonową, patrz “uruchamianie/zatrzymywanie silnika” 

·Sprawdź szczelinę świecy (0.6-0.7mm) i popraw ją jeśli zajdzie potrzeba.  

Sprawdź, które z poniższych mogły wpłynąć na zabrudzenie świecy zapłonowej 

----Zbyt dużo oleju w mieszance 

----Brudny filtr powietrza 

----Niekorzystne warunki pracy 

                                 

 

Po około 100 godzinach pracy urządzenia należy założyć nową świecę zapłonową, gdyż wkrótce 

elektrody będę mocno zużyte. 

·Jeśli świeca ma zdejmowalną nakrętkę mocno ją dokręć.  

·Nałóż kapturek na świecę zapłonową. 

                

  

 

Zachowanie silnika podczas pracy 

Jeśli praca silnika jest niezadowalająca mimo wyczyszczonego filtra powietrza i prawidłowo 

wyregulowanego gaźnika przyczyna może tkwić w tłumiku. Tę część silnika powinien jednak sprawdzić 

pracownik autoryzowanego serwisu. 

 

7. Przechowywanie urządzenia 

Przez okresy około 3 miesięcy lub dłuższe 

·Wyczyść zbiornik paliwa 

·Niech silnik pracuje aż gaźnik opróżni się z paliwa – chroni to membrany gaźnika przed sklejaniem się. 

·Oczyść całkowicie maszynę – zwróć szczególną uwagę na cylinder i filtr powietrza.  

·Przechowuj urządzenie w suchym, zamkniętym przed dostępem dzieci, miejscu.  

·Nie wystawiaj pojemnika bezpośrednio na działanie promieni słonecznych przez długi okres czasu. 

A
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Promienie UV mogą skruszyć materiał z pojemnika, co może powodować wyciek lub inne 

uszkodzenia. 

 

Minimalne zużycie i unikanie uszkodzeń 

Stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pomaga ograniczyć ryzyko niepotrzebnego 

zużywania się urządzenia czy jego uszkodzenia.  

Urządzenia zasilane silnikiem powinny być używane, konserwowane i przechowywane z należytą 

starannością i uwagą, wg zaleceń tej instrukcji.  

Operator jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane niestosowaniem się do wskazówek 

bezpieczeństwa oraz zaleceń dotyczących obsługi i konserwacji. W szczególności dotyczy to: 

- zmian lub modyfikacji w urządzeniu niezatwierdzonych przez producenta; 

- używania akcesoriów, narzędzi czy urządzeń tnących niezatwierdzonych przez dealera; 

- używanie urządzenie do innych celów niż zostało przeznaczone; 

- używanie urządzenia dla sportu czy dyscyplin konkursowych;  

- dalsze używanie urządzenia po uszkodzeniu jakiejś jego części 

 

8. Czynności konserwacyjne i naprawy 

Wszystkie czynności konserwacyjne powinny być regularnie przeprowadzane. Jeśli czegoś nie 

będziesz potrafić zrobić samemu udaj się do dealera lub autoryzowanego serwisu naprawczego. 

Jeśli czynności te nie są przeprowadzone jak opisano, znaczy to, że użytkownik bierze na siebie 

odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, które mogą się pojawić. W szczególności dotyczy to: 

- Uszkodzenia silnika z powodu nieprawidłowej I niedostatecznej konserwacji, nieprawidłowej regulacji 

gaźniki czy nieodpowiedniego czyszczenia otworów wlotowych powietrza. 

- Korozja i inne uszkodzenia wynikłe w wyniku nieprawidłowego przechowywania.  

- Podczas przeprowadzenia jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej należy zatrzymać  

 silnik i zdjąć kapturek z przewodem cewki zapłonowej ze świecy zapłonowej. 

- Kurz i inne odpadki mogą zablokować system chłodzenia silnika, dlatego należy upewnić się, że 

system chłodzenia jest czysty lub naprawiony przed każdorazowym użyciem dmuchawy. 

 

9. DANE TECHNICZNE 

TYP GR EB330N 

 Typ silnika   2 suwowy 

Pojemność cylindra 33 cm
3
 

Moc silnika 0,9 kW @ 8500 obr/min  

Paliwo Mieszanka : olej /benzyna 1:40(2,5%) 

Gaźnik  Membranowy 

Zapłon Elektroniczny CDI 

Świeca zapłonowa NGK BPM-8Y 

Pojemność zbiornika paliwa 650 cm3 

Tłumik Z chwytaczem iskier 

Waga 7 kg 

Poziom mocy akustycznej 111 dBA 

Ciśnienie akustyczne (lp a av) 95,1 dBA 

Poziom wibracji 3.87 m /s
2
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Przepływ powietrza m
3
/s 0.2 m

3
 / s 

 

Uwaga!!! Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów zamieszczone rysunki, opisy mogą się różnić od 

zakupionego towaru oraz mogą zawierać elementy opcjonalne lub specjalistyczne nieprzewidziane w wersji 

standardowej, Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji. Wszelkie dane zawarte w niniejszej 

instrukcji są zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i mają jedynie charakter 

informacyjny. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian specyfikacji technicznych i funkcjonowania 

wynikających z postępu technicznego. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z najbliższym serwisem lub 

sprzedawcą. 

 

10. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Przekaż niepotrzebne urządzenie, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej z przepisami o 

ochronie środowiska naturalnego utylizacji.  

Urządzeń nie należy wyrzucać razem ze śmieciami domowymi.  

Należy oddać zużyte urządzenie w punkcie recyklingu.  

Użyte w produkcji elementy z tworzyw sztucznych i metalu można od siebie oddzielić i 

poddać wybiórczej utylizacji.  

 

   

  

11. TRANSPORT 

Transport: jeżeli zachodzi konieczności przetransportowania dmuchawy, należy opróżnić 

zbiornik paliwa i zdjąć fajkę świecy. Pamiętaj, aby w trakcie załadunku i wyładunku dmuchawy  

nie przechylać jej w żadną stronę, może to bowiem spowodować zanieczyszczenie filtra oleju 

lub wyciek oleju. 

Pamiętaj, aby dmuchawę zabezpieczyć przed przemieszczaniem się w przestrzeni ładunkowej 

pojazdu w trakcie przewożenia. Zamocuj urządzenie bezpiecznie odpowiednimi pasami. 

Zadbaj, aby przestrzeń ładunkowa pojazdu była odpowiednio wentylowana, w sposób 

uniemożliwiający gromadzenie się oparów paliwa. 
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Deklaracja zgodności 

 

 

 

 

 

                                               


