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Použití 
Odsávačka je určena pro snadnou a rychlou 
úpravu hladiny oleje nebo pro vypouštění oleje 
nebo paliva, například ze sekaček na trávu, 
motocyklů, kompresorů, generátorů atd. 
Použití pro jiné chemikálie, např. kyseliny, louhy, 
laky a nátěry je zakázáno. 
Provozovatel nebo uživatel je odpovědný za 
případná zranění jiných osob nebo škody na 
jejich majetku. 
Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným 
použitím nebo nesprávnou obsluhou. 
 

Bezpečnostní pokyny 

 

Před prvním použitím zařízení si 
pozorně přečtěte tento návod k použití, 
zejména pokyny pro vlastní bezpečnost 
a pro bezpečnost ostatních. Návod 
uschovejte na bezpečném místě, a 
předejte jej případnému následnému 
vlastníku tak, aby informace v nich 
obsažené byly uživatelům k dispozici 
po celou dobu životnosti zařízení. 

 
Upozornění: Abyste se vyhnuli 
nehodám a zranění: 

• Zajistěte, aby se žádné děti nebo zvířata 
nepohybovaly v blízkosti pracovní plochy. 

• Zajistěte správnou likvidace obalového 
materiálu. 

• Pohonné hmoty a maziva mohou být zdraví 
škodlivé. Vyhněte se přímému kontaktu s kůží a 
vdechování výparů paliva. Potřísněnou kůži 
umyjte vodou a mýdlem. Doporučujeme použití 
kyselině a louhu odolných ochranných rukavic. 

• Před použitím se ujistěte, že zařízení je 
sestaveno správně, aby se zabránilo úniku 
čerpané tekutiny. 

• Nepoužívejte k vysávání jiných chemikálií, jako 
např. kyselin, louhů, laků, nátěrových hmot 
apod. 

• Paliva a výpary z paliv jsou hořlavé! 
- Vždy dodržujte místní požární vyhlášky a 

dodržujte obecné pokyny pro bezpečné 
zacházení s hořlavinami jako prevenci proti 
vzniku požáru. 

- Nepoužívejte zařízení k vypouštění paliva 
nebo oleje, když je motor v chodu nebo když 
je ještě horký. 

- Při manipulaci s palivem, zajistěte dobré 
větrání. 

- Při práci se zařízením nekuřte a držte se 
stranou od zdrojů tepla, jisker a otevřeného 
ohně. 

- Víko nádrže otevírejte se zvýšenou opatrností, 
aby se případný přetlak v nádrži mohl pomalu 
uvolnit. 

- Při práci se zařízením dbejte na to, aby se 
žádná tekutina nevylila. Rozlitou tekutinu 
opatrně odstraňte. 

- Po výměně paliva nebo oleje nastartujte motor 
ve vzdálenosti nejméně 3 m od plnicího místa. 

• Správné skladování: 
- Udržujte paliva a maziva v bezpečí mimo 

dosah dětí. 
- Skladujte tam, kde není žádné riziko, kdy by 

se unikající palivo nebo výpary dostaly do 
kontaktu s jiskrami nebo otevřeným 
plamenem. Zdrojem jiskření mohou být např. 
elektrická zařízení. 

- Používejte vhodné a schválené nádoby pro 
skladování paliv a maziv. 

• Použitá maziva a paliva a znečistěné materiály 
(hadry, nádoby apod.) zlikvidujte podle místně 
platných předpisů na ochranu životního 
prostředí (viz kapitola "Likvidace / ochrana 
životního prostředí"). 

 

Rozsah dodávky 
Rozbalte odsávačku a zkontrolujte úplnost: 

1 Záchytná nádrž, 1,5 l 
2 Sací hadice na olej (ø 10 mm) 
3 Univerzální zátka se zámkem 
4 Sací hadice na palivo (Ø 8 mm) 
s hadicovým adaptérem 
5 Ruční pumpička 
6 Svorka 
7 Nálevka 

 

Příslušné obrázky najdete na 
rozkládací stránce. 

 

Popis funkce 
Odsávačka je vybavena ruční pumpičkou. 
Pohybem rukojeti pumpičky nahoru a dolů se 
vytváří podtlak, který způsobuje čerpání tekutiny 
do sací hadice a následně do záchytné nádrže. 
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Univerzální zátka se zámkem umožňuje použití 
záchytných nádrží s otvory různých velikostí. 
 

Uvedení do provozu 
Montáž 

 
1. Nasaďte zátku se zámkem (3) do 

hrdla záchytné nádrže (1). 
2. Našroubujte válec pumpičky (5) na 

mosazný závit zátky (3). 
3. Vložte sací hadici (2/4) nebo sací 

hadici s adaptérem (6) skrze zátku 
se zámkem do záchytné nádrže. 

 
Přečerpávání 

 

Ujistěte se, že záchytná nádrž je 
prázdná. Rozlitou tekutinu opatrně 
odstraňte. 

 

 
1. Pro přečerpávání vložte sací hadici 

do otevřené nádrže nebo do motoru 
přes otvor měrky. 

2. Několikrát zapumpujte rukojetí 
pumpičky nahoru a dolů. Čerpaná 
tekutina se bude přečerpávat 
z nádrže do záchytné nádrže.  

 

 

Chcete-li přerušit čerpání do nádrže, 
nasaďte na hadici svorku (obr. A, č. 6). 

 

 

Nálevka (Obr. A, č. 7) je součástí 
dodávky a může být použita ke stáčení 
přečerpané tekutiny. 

Tekutinu v záchytné nádrži nenechávejte dlouho, 
co nejdříve ji přelejte do vhodné nádoby.  
 

Čištění 
Uchovávejte zařízení v čistotě. 
Povrch čistěte měkkým hadříkem. Používejte 
měkký savý hadřík na otření uniklého oleje nebo 
paliva. 

Znečistěné hadry zlikvidujte správně (viz kapitola 
"Likvidace / ochrana životního prostředí"). 

 

Nečistěte zařízení vodou. Znečištěná 
voda by mohla kontaminovat okolní 
prostředí nebo kanalizační systém. 

 

Likvidace / Ochrana životního 
prostředí 
Dosloužilé zařízení, příslušenství a balení 
zlikvidujte životnímu prostředí šetrným 
způsobem. 
Paliva a maziva jsou vodu znečišťující produkty a 
proto se nesmí dostat do země, vody nebo 
kanalizace. 
Starý olej, zbytky paliva a špinavé hadry 
zlikvidujte životnímu prostředí šetrným 
způsobem. 
Skladujte staré oleje a zbytky paliva v 
uzavřených nádobách a vezměte je na sběrné 
místo nebezpečného odpadu. 
 

Záruka 
• Záruční doba na tento výrobek je 24 měsíců. 
• Vady, které byly způsobeny běžným 

opotřebením, přetížením nebo nesprávným 
použitím, jsou vyloučeny ze záruky.  

• Vady, které jsou způsobeny vadou materiálu 
nebo výroby, budou zdarma odstraněny. 

• V případě reklamace kontaktujte naše nejbližší 
servisní středisko. Tam získáte další informace 
o způsobu vyřízení vašeho požadavku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


