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CZ 

1 Fukar 5 Rukojeť 
2 Spojovací díl 6 Upevňovací oko ramenního popruhu 
3 Ofukovací trubice 7 Slot pro vložení akumulátoru 
4 Panel a) tlačítko zapnout 8 Ventilační štěrbiny 

b) tlačítko vypnout 9 Akumulátorová baterie* 

c) tlačítko zvýšení rychlosti proudění 
vzduchu  

10 LED indikátor stavu nabití 
akumulátoru 

d) tlačítko snížení rychlosti proudění 
vzduchu  

11 Tlačítko pro vyjmutí akumulátoru 

e) LED indikátor rychlosti proudění 
vzduchu 

12 Nabíječka akumulátorových baterií* 

f) Led indikátor funkce Turbo 13 Ramenní popruh 

* Volitelně. V závislosti na rozsahu dodávky. 



 3 

CZ OBSAH:       CZ Původní návod k použití 

Popis přístroje  ..................................................................................................................................... 2 

Předmluva k návodu k použití  ............................................................................................................ 3 

Vysvětlení použitých symbolů a piktogramů  ................................................................................... 4-5 

Všeobecné bezpečnostní pokyny  .................................................................................................... 5-6 

Další všeobecné pokyny k fukaru listí  .............................................................................................. 6-7 

Příprava k provozu  ........................................................................................................................... 7-8 

Montáž  ........................................................................................................................................... 8-10 

Zapnutí a vypnutí .......................................................................................................................... 10-11 

Provoz  .......................................................................................................................................... 11-12 

Péče, údržba a skladování  ............................................................................................................ 12-13 

Technické údaje  ................................................................................................................................ 13 

Opravy  ............................................................................................................................................... 13 

Poruchy  ............................................................................................................................................. 13 

Náhradní díly  ..................................................................................................................................... 14 

Likvidace ............................................................................................................................................ 14 

Záruční podmínky  ............................................................................................................................. 14 

EU Prohlášení o shodě  ...................................................................................................................... 15 

 

PŘEDMLUVA K NÁVODU K POUŽITÍ 
Děkujeme, že jste se rozhodli pro náš výrobek a věříme, že vám bude dobře sloužit. Přístroj splňuje 
náročné požadavky na elektrické nářadí a jedná se o neocenitelného pomocníka. 

Tento návod k použití má ulehčit poznání přístroje, jakož i využití jemu odpovídajících možností 
nasazení. Návod k použití obsahuje důležité informace, jak přístroj odborně a hospodárně využívat, a tím 
se vyvarovat úrazům, vyhnout se opravám a prostojům a zvýšit spolehlivost a životnost přístroje. 

Kromě návodu k použití se v zemi používání, jakož i na místě nasazení, musí dodržovat i uznaná 
odborně-technická pravidla pro bezpečnou a odbornou práci, jakož i bezpečnostní předpisy příslušných 
cechovních spolků. 

 

Tento návod k použití slouží k poznání elektrického nářadí a jeho vlastností, a popisuje 
určený způsob použití a nebezpečí spojená s jeho použitím. Návod k použití obsahuje 
důležité informace, jak nářadí odborně a hospodárně využívat, a tím se vyvarovat 
úrazům, vyhnout se opravám a zvýšit spolehlivost a životnost nářadí. 

Návod k použití musí být vždy k dispozici v místě použití přístroje. Uchovávejte tento návod k použití 
vždy spolu s přístrojem. Přístroj půjčujte pouze osobám, které jsou seznámeny s jeho použitím, a 
současně s přístrojem předejte také návod k použití. Návod k použití si musí přečíst a dodržovat každá 
osoba, která pracuje s tímto nářadím. 
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VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH SYMBOLŮ A PIKTOGRAMŮ 
Na tomto elektrickém přístroji a v návodu jsou použity následující symboly a piktogramy. Jejich správnou 
interpretací můžete elektrické přístroje obsluhovat bezpečněji. 

 

SYMBOL VÝSTRAHY 

Označuje nebezpečí, výstražná upozornění, nebo důvod ke zvláštní opatrnosti. 
Může být použitý společně s jinými symboly nebo piktogramy. 

 

Před uvedením do provozu a před všemi pracemi na údržbě, montáži a čištění si 
důkladně přečtěte návod k obsluze. 

 

POZOR! 

Prostudujte si návod k použití! 

 

NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ! 

Dávejte pozor při provozu stroje na odmrštěné předměty. 

UDRŽUJTE ODSTUP OD OKOLOSTOJÍCÍCH OSOB 

Výstraha: Dbejte na to, aby se do vzdálenosti 5 metrů okolo pracovní oblasti 
nikdo nezdržoval. To platí zejména pro děti a zvířata. 

 

 

NOSTE OCHRANU ZRAKU A SLUCHU 

Výstraha: Odmrštěné předměty mohou zapříčinit těžká zranění očí, nadměrný 
hluk může vést ke ztrátě sluchu. Proto při provozu tohoto přístroje noste 
ochranu očí a sluchu. 

 

Před kontrolou a nastavování vždy vyjměte z přístroje akumulátorovou baterii. 

 

Přístroj nevystavujte dešti a nepoužívejte v mokrém či vlhkém prostředí. 

 

Zaručená hladina akustického výkonu Lwa 110 dB (A) 

 

POZOR! OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ! Tento přístroj se nesmí likvidovat 
společně s domovním/komunálním odpadem. Vysloužilý přístroj je třeba 
odevzdat na sběrném místě, zabývajícím se ekologickou likvidací. 

 

Potvrzuje shodu elektrického zařízení se směrnicemi Evropské unie. 

 
Stejnosměrný proud 
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SYMBOLY POUŽITÉ V TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ 

   VÝSTRAHA! 

Označuje bezprostřední nebezpečí. Nedodržení tohoto upozornění může mít za následek smrt nebo 
vážné zranění. 

   POZOR! 

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Nedodržení tohoto upozornění může způsobit zranění nebo 
škodu na majetku. 

   POZNÁMKA 

Označuje tipy pro použití a důležité informace. 

 

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
• Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými 

a mentálními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí, s výjimkou případu, když je 
nad nimi prováděn dozor a když jsou jim poskytnuty pokyny pro použití zařízení ze strany 
dospělé osoby, odpovědné za jejich bezpečnost. 

• Děti musí zůstat pod dozorem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát. 
 

1) Seznámení 
1. Přečtěte si pozorně pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním stroje. 
2. Nikdy nedovolte dětem stroj obsluhovat, ani si s ním hrát. 
3. Nikdy nedovolte obsluhovat stroj osobám, které si nepřečetly pokyny k obsluze stroje. Místní 

předpisy mohou omezovat minimální věk uživatele. 
4. Jsou-li v blízkosti osoby, zvláště děti, nebo domácí zvířata, nepracujte se strojem. 
5. Obsluha nebo uživatel je odpovědný za nehody a ohrožení jiných osob a jejich majetku. 

 

2) Příprava 
1. Během práce se strojem vždy noste vhodnou obuv a dlouhé kalhoty. 
2. Oblékejte se správně - nenoste volné oblečení nebo šperky. Mohly by se zachytit do 

pohyblivých částí. Při provozu venku doporučujeme používat gumové rukavice a vhodnou obuv. 
3. Pokud máte delší vlasy, stáhněte si je dozadu. Během práce noste ochranné brýle. 
4. V rámci předcházení podráždění prachem doporučujeme nosit prachovou masku. 
5. Pokud jsou ochranné štíty nebo kryty poškozeny, nebo bezpečnostní zařízení nejsou na svém 

místě, se strojem nepracujte. 
 

3) Ovládání 
1. Akumulátorovou baterii vyjměte když: 

− přístroj nepoužíváte, přepravujete jej, nebo ho ponecháváte bez dozoru; 

− přístroj kontrolujete, čistíte nebo odstraňujete blokace; 

− provádíte čištění nebo údržbu, nebo měníte příslušenství; 

− dojde ke kontaktu s cizím tělesem nebo při nezvyklých vibracích. 
2. Chraňte před nebezpečným prostředím - přístroj nikdy nepoužívejte ve vlhkém nebo mokrém 

prostředí. 
3. S přístrojem pracujte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení. 
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4. Nikdy se před něj nenatahujte a neustále udržujte rovnováhu. 
5. Na svazích se ujistěte, že stojíte opravdu stabilně. 
6. Choďte, nikdy s přístrojem neběhejte. 
7. Vstupy chlazení udržujte v čistotě. 
8. Nečistoty nikdy nefoukejte směrem na osoby v okolí. 

 

4) Údržba a uložení 
Před každým čištěním nebo údržbou přístroj vypněte a vyjměte akumulátorovou baterii. 

1. Všechny matice, čepy a šrouby udržujte v čistotě, abyste zajistili, že přístroj bude mít dobré 
pracovní podmínky. 

2. Pravidelně kontrolujte opotřebení přístroje nebo zhoršení jeho stavu. 
3. Opotřebené nebo poškozené díly nahraďte. Nikdy neprovozujte přístroj, který má poškozeny 

ochranné kryty nebo není zcela sestaven. 
4. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. 
5. Odstavené přístroje uchovávejte ve vnitřních prostorech - přístroje by měly být vždycky 

uskladněny, pokud nejsou v provozu, uvnitř, v suchých, větraných a uzavřených prostorech, 
mimo dosah dětí. 
 

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K ZAHRADNÍMU FUKARU 
− Přístroj je určen pouze k soukromému použití. Nesmí se používat k údržbě veřejné zeleně, parků, 

sportovišť, na zelených plochách, v zemědělství a lesnictví. 
− Přístroj smí být provozován pouze v rozumných časech - ne příliš brzy ráno ani pozdě večer, kdy by 

mohl rušit jiné. Dodržujte časy předepsané místním zastupitelstvem. 
− Pocit svrbění nebo necitlivosti rukou je známkou nadměrných vibrací. Při dlouhodobějším používání 

přístroje omezte dobu používání, vkládejte dostatečně dlouhé přestávky v práci, rozdělte práci mezi 
více osob nebo noste antivibrační ochranné rukavice. 

− Určité hlukové zátěži nelze při používání tohoto přístroje zabránit. Přeložte hlukově intenzivní práce 
na schválené a k tomu určené časy. Dodržujte příp. doby klidu a omezte dobu práce na nejnutnější. 
Pro vaši osobní ochranu a ochranu osob nacházejících se v blízkosti je třeba nosit ochranu sluchu. 

− Pracujte s motorem přístroje na co možná nejnižších nutných provozních otáčkách. 
− Před zahájením foukání odstraňte cizí tělesa pomocí hrábí a koštěte. 
− Pokud jde o prašný povrch, nejdřív jej navlhčete, nebo použijte zvlhčovací přídavný díl, je-li 

k dispozici. 
− Použijte celou násadu na foukací trysku, aby mohl proud vzduchu pracovat v blízkosti země. 
− Dbejte na děti, domácí zvířata a otevřená okna, cizí tělesa bezpečně odfoukněte. 

 

Příprava: 
1. Před zahájením práce se ujistěte, že váš přístroj je v bezvadném stavu. Nikdy nepracujte s fukarem, 

pokud je jakákoli z jeho součástí poškozena nebo opotřebovaná. 
2. Jiné osoby, hlavně děti nebo domácí zvířata se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od zapnutého 

přístroje. Uvedené osoby musí stát aspoň 5 metrů od pracovní oblasti. 
3. Hranaté, ostré, horké nebo žhavé látky předem odstraňte. 
4. Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu: Ujistěte se, že je spínač před vložením akumulátoru 

vypnut. 
 

Ovládání: 
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1. Neprovozujte přístroj naboso nebo v otevřených sandálech. K ochraně svých nohou vždycky 
používejte pevné nebo vysoké boty. Gumové nebo pevné kožené boty zvyšují bezpečnost. 
K ochraně nohou používejte dlouhé kalhoty. Při pracích s fukarem na listí používejte vždycky 
ochranné brýle nebo patřičný bezpečnostní štít. Jakmile hladina akustického tlaku přesáhne 
příjemnou úroveň, používejte ochranu sluchu. 

2. Dlouhé vlasy si sepněte, aby nebyly delší, než po ramena. Volné oblečení, kravaty, třásně a visící 
řemeny udržujte v dostatečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí. 

3. Trubicí nikdy nemiřte na lidi nebo okna. 
4. Tento přístroj lze používat pouze v souladu s určeným použitím. 
5. Před montáží nebo demontáží foukací trubice vypněte přístroj. Počkejte, dokud se motor nezastaví. 
6. Vždycky dbejte na to, abyste stáli bezpečně a neztratili rovnováhu - především při práci na svazích. 

 

Péče/údržba: 
1. Po použití a před každým čištěním přístroj vypněte. 

   POZOR!: Přístroj po vypnutí ještě dobíhá. 

2. Nepokoušejte se přístroj opravovat. Opravy může provádět pouze odborník/zákaznický servis. 
3. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. Použití příslušenství, které není vysloveně 

schváleno výrobcem, může způsobit poranění nebo poškození. 
4. Fukar na listí uchovávejte vždycky na suchém místě mimo dosahu dětí. Přístroj nevystavujte 

rozpouštědlům. 
 

   POZNÁMKA Ilustrace uvedené v tomto návodu nemusí plně odpovídat dodanému výrobku; slouží k 

lepšímu pochopení textu návodu. Změny bez předešlého upozornění vyhrazeny. 

 

PŘÍPRAVA K PROVOZU 
Používání v souladu s určením 
Fukar listí je určen ke sfoukávání listí požadovaným směrem nebo odfukování listí z těžce přístupných 
míst. Přístroj není vhodný k použití v budovách. Přístroj nesmí obsluhovat děti nebo invalidní osoby bez 
dozoru. 

 

Používání v rozporu s určením 
Použití přístroje, které není uvedeno v kapitole „Používání v souladu s určením“, se považuje za 
používání v rozporu s určením. 

Fukar na listí se nesmí používat pro tyto účely použití: 

− v uzavřených prostorech 
− jako větrák 
− při péči o domácí zvířata 

Vzniká nebezpečí poranění. 

Za všechny věcné škody a poškození osob, které vznikly v důsledku nesprávného použití, ručí uživatel 
přístroje. 

Při použití jiných, nebo neoriginálních náhradních dílů přístroje, zaniká jakýkoli nárok na poskytnutí 
záruky ze strany výrobce. 
 

Zbytková rizika 
I při odborném používání přístroje vždy zůstává určité zbytkové riziko, které nelze vyloučit. 
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Z druhu a konstrukce přístroje lze vyvodit tato potenciální nebezpečí: 

− Neúmyslné uvedení přístroje do provozu 
− Vymrštění předmětů proudem vzduchu 
− Poškození sluchu, pokud není používána předepsaná ochrana sluchu 
− Vdechnutí listí, prachu nebo zvířených částic 

Pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v návodu na použití, mohou se v důsledku neodborného použití 
objevit další zbytková rizika. 

 

Nabití akumulátorové baterie 
Akumulátorovou baterii nabíjejte pouze nabíječkou dodanou výrobcem, a určenou pro tento typ 
akumulátorové baterie. 

V rámci ochrany před elektrickým proudem, zraněním a požárem si před nabíjením akumulátorové 
baterie přečtěte návod k obsluze nabíječky. 

 

Vybalení 
Díky používání moderních technik výroby je nepravděpodobné, aby Vaše elektrické nářadí bylo chybné 
anebo chyběly nějaké díly. Pokud byste však přesto zjistili chybu nebo zjistili, že přístroj není kompletní, 
přístroj nepoužívejte, pokud nebudou příslušné díly doplněny nebo opraveny. Nerespektování tohoto 
pokynu může mít za následek vážné poranění.  

 

MONTÁŽ 
 

   VÝSTRAHA! Před zahájením jakékoli činnosti montáže údržby nebo seřízení přístroje vyjměte 
akumulátorovou baterii. 

Montáž trubice 

 K instalaci trubice není potřeba nářadí. 

 

 Vyčnívající čepy na trubici zasuňte do drážek na výstupu motorové jednotky. 

 Trubici pootočte ve směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne. 

Demontáž trubice probíhá v opačném pořadí. 

 

Připojení a nastavení ramenního popruhu 

 Otevřete zajišťovací háček na popruhu a navlékněte jej na upevňovací oko na fukaru. 
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 Nastavte ramenní pás na svoji výšku. 

 
 

Vložení/vyjmutí akumulátorové baterie 
Nabíjení akumulátorové baterie je popsáno v uživatelské příručce nabíječky. 

 Zatlačte nabitou akumulátorovou baterii do fukaru, dokud neuslyšíte kliknutí. 

 

 Vyjmutí akumulátorové baterie. Stiskněte tlačítko (1) pro vyjmutí akumulátorové baterie a 
akumulátorovou baterii z fukaru vytáhněte. (2)  
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   VÝSTRAHA!! Chraňte kontakty akumulátorové baterie, pokud není používána. 

Volné kovové součásti mohou způsobit zkrat kontaktů. Nebezpečí výbuchu a požáru. 

 

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 
Zapnutí 

 
Nejprve stiskněte tlačítko Start a poté stiskněte tlačítko . Ventilátor se spustí s minimální rychlostí. 

Chcete-li zvýšit rychlost vzduchu, opakovaně stiskněte tlačítko , dokud nedosáhnete požadovaného 

kroku (minimální rychlost  střední rychlost  vysoká rychlost). Maximální rychlost – Turbo se aktivuje 
stisknutím a přidržením tlačítka  po dobu cca 3 sekundy. Nastavení rychlosti se zobrazuje na 
stavovém LED. 

 
   POZNÁMKA Při provozu na maximální rychlost / Turbo se fukar automaticky vypne po 30 sekundách 

z důvodu úspory kapacity akumulátorové baterie. Režim Turbo je signalizován blikáním 3 zelených LED. 

 

 Chcete-li snížit rychlost vzduchu, opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se nedosáhne 

požadovaného kroku (maximální rychlost / Turbo  vysoká rychlost  střední rychlost  minimální 
rychlost). 
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  Nastavení rychlosti se zobrazuje na stavové LED. 

 

Vypnutí 

 

 Stiskněte tlačítko Stop. 

 

Stav nabití akumulátorové baterie 

 

 Stiskněte tlačítko na akumulátorové baterii, pro kontrolu stavu nabití. Stav nabití je zobrazen 
pomocí LED indikátorů. LED Indikátor zhasne po 5 sekundách. Pokud bliká některá z LED diod, musí 
se akumulátorová baterie dobít. Pokud se po stisknutí tlačítka nerozsvítí žádná z LED diod, 
akumulátorová baterie je vadná a musí být vyměněna. 

 

PROVOZ 

   VÝSTRAHA!! Vypněte přístroj a vyjměte akumulátorovou baterii za následujících podmínek: 

 pokud je jednotka ponechána bez dozoru; 
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 před kontrolou, čištěním nebo prováděním jiné práce na zařízení; 

 pokud přístroj nadměrně vibruje. 

 

… POZOR! Před každým uvedením do provozu zkontrolujte bezchybný stav přístroje. 

Ochrana proti hluku! Dodržujte při uvádění do provozu regionální předpisy 

 Připojte ramenní pás k jednotce. Přetáhněte ramenní pás přes hlavu. 

 Držte fukar v pracovní poloze. 

 Držte vzduchovou trubici několik centimetrů nad zemí, pomalu s ním pohybujte z jedné strany na 
druhou. 

 Jděte pomalu dopředu. 

 Odpad nafoukejte na jednu hromadu. Proudem vzduchu nemiřte doprostřed hromady! 

 Výkon foukání přizpůsobte aktuální potřebě. 

 Před vyfukováním použijte hrábě a košťata, abyste uvolnili odpad ze země. 

 Nezapomeňte prašný povrch lehce navlhčit. 

 

ÚDRŽBA A PÉČE 

   POZOR! Nebezpečí úrazu! Před všemi pracemi bezpodmínečně vyjměte akumulátorovou baterii 
z přístroje.  

 

Čištění 

   VÝSTRAHA!! Nepoužívejte vodu ani kapalné čisticí prostředky. 

 Odstraňte nečistoty a prach z pouzdra štětcem a suchým hadříkem. 

 Větrací otvory udržujte čisté a bez prachu, aby se zamezilo přehřátí. 

 

SKLADOVÁNÍ 
 Uchovávejte přístroj na suchém místě s teplotou 10-25 ° C. 

 Akumulátorovou baterii a přístroj ukládejte samostatně. 

 Nabijte akumulátorovou baterii před uložením přístroje, pokud nebude delší dobu používán. 

 Přístroj skladujte mimo dosah dětí. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
Jmenovité napětí V 40 
Akumulátorová baterie (Li-Ion)* 
Kapacita / doba provozu je závislá na 
nastaveném režimu 

BT 20 
BT 40 
BT 60 

Ah/min 
2,0/15 
4,0/25 
6,0/35 

Max. rychlost proudu vzduchu m3/min 13 
Max. rychlost proudu vzduchu m/s 50 
Hodnocení hladiny hluku dle 2000/14/ES, ISO 22868, EN 3744: 
Hladina akustického výkonu LwA měřená / garantovaná 
(Nejistota K) 

dB(A) 
105,8 (3)/ 110 

Hladina akustického tlaku LpA (Nejistota K) dB(A) 97 (3) 
Hodnocení vibrací dle EN 50636-2-100: 
Vibrace na rukojeti (Nejistota K) m/s2 <2,5 (1,5) 
Hmotnost (bez akumulátorové baterie) kg 2,5 

Hmotnost akumulátorové baterie* 
 

BT 20 
BT 40 
BT 60 

kg 
0,9 
1,3 
1,7 

Nabíjecí stanice * 
 

SC 40 V Standardní nabíječka 

QC 40 V Rychlo nabíječka 
*není součástí rozsahu dodávky 

Technické změny jsou vyhrazeny. 

 

Vibrace 

Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu 
se standardní zkušební metodou předepsanou normou EN 50636-2-100 a může být použita pro srovnání 
jednotlivých nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému 
stanovení expozice. 

Upozornění! Hodnota vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může lišit od deklarované 
hodnoty v závislosti na způsobu, jakým se nářadí používá. Úroveň vibrací může být vzhledem k uvedené 
hodnotě vyšší.  

Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu určení bezpečnostních opatření podle nařízení 
2002/44/ES k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, odhad expozice 
vibracím, by se měly zvážit, skutečné podmínky použití a způsob, jakým se nářadí se používá, včetně 
zohlednění všech částí pracovního cyklu, jako je například doba, kdy je nářadí vypnuto a kdy běží 
naprázdno kromě času spuštění. 

 

OPRAVY 
Opravy elektrických spotřebičů smí provádět jen kvalifikovaní elektro-odborníci. Při nároku na záruku, 
poruchách nebo objednávce náhradních dílů se prosím obraťte na autorizovaný servis Mountfield. 

 

PORUCHY 

   POZOR! Nebezpečí úrazu! Před všemi činnostmi souvisejícími s kontrolou, údržbou, opravou 
apod. bezpodmínečně vyjměte akumulátorovou baterii z přístroje. 

• Přístroj se nedá spustit: Zkontrolujte stav akumulátorové baterie, zda je dostatečně nabitý. 
Prověřte dále, zda je správně zasunut ve vedení až nadoraz a jeho západky zaskočily. Pokud se 
přístroj ani po této kontrole nespustí, nechte jej zkontrolovat u autorizovaného servisu. 
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• Přístroj vibruje: V takovém přístroj vypněte a dále nepoužívejte, ani do něj nezasahujte. Odevzdejte 
jej do autorizovaného servisu ke kontrole. 

 

NÁHRADNÍ DÍLY 
Potřebujete-li příslušenství nebo náhradní díly, obraťte se prosím na náš servis. 

Nepoužívejte pro práci s tímto přístrojem žádné přídavné součásti kromě těch, které jsou doporučeny 
naší společností. Jinak může obsluha nebo nezúčastněná osoba nacházející se v blízkosti utrpět vážná 
zranění nebo se může přístroj poškodit. 

Při objednávání náhradních dílů by se měly uvést tyto údaje: 

• Typ zařízení 
• Katalogové číslo zařízení 
• Popis náhradního dílu 

 

LIKVIDACE 

 

Obal se skládá z ekologických materiálů, které lze v komunálních sběrných dvorech 
odevzdat k recyklaci. 

 

Elektrické nářadí neodhazujte do domovního odpadu! 

V souladu s evropskou směrnicí č. 2012/19/EU musí být opotřebované elektrické nářadí 
shromažďováno odděleně a odevzdáno k ekologické recyklaci. 

Informace o možnostech likvidace vysloužilého přístroje vám podá v místě Vašeho 
bydliště obecní nebo městská správa. 

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
Záruční doba je uvedena na prodejním dokladu, nejméně však 24 měsíců, a začíná dnem převzetí 
výrobku, což je třeba prokázat originálním prodejním dokladem. Záruka se nevztahuje na běžné 
opotřebení výrobku a jeho součástek (např. postupný pokles kapacity baterií) a na škody vzniklé 
v důsledku nerespektování návodu k použití, používání nesprávného příslušenství, cizího zásahu a oprav 
za použití neoriginálních dílů, v důsledku použití násilí, úderu nebo rozbití a svévolného přetížení 
motoru. 
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EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
My, Mountfield a.s., Mirošovická 697, 25164 Mnichovice, tímto prohlašujeme ve výhradní 
odpovědnosti, že výrobek 

Akumulátorový fukar 

PATRIOT BL25 40V 

Výrobní číslo: 7A580000001 - 7A580999999 

na který se toto prohlášení vztahuje, odpovídá příslušným bezpečnostním a zdravotním požadavkům 
směrnic 2006/42/ES (Směrnice o strojích), 2014/30/EU (směrnice o elektromagnetické kompatibilitě), 
2011/65/EU (směrnice RoHS) a 2000/14/ES (směrnice o hluku) včetně změn. 

Při řádné aplikaci bezpečnostních a zdravotních požadavků, uvedených ve jmenovaných směrnicích ES, 
byly využity následující normy a / nebo technické specifikace: 

EN 60335-1:2012+A11:2014; EN 50636-2-100:2014; EN 62233:2008; EN 50581:2012 

EK9-BE-82:2013; EK9-BE-89:2014; EK9-BE-88:2014; EK9-BE-77(V3):2015; EK9-BE-91:2015 

EN 55014-12006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008  

 

Naměřená hladina akustického výkonu 105,8 dB (A) 

Zaručená hladina akustického výkonu 110 dB (A) 

 
Řízení k prohlášení o shodě podle přílohy V / směrnice 2000/14/ES 

Řízení k prohlášení o shodě podle přílohy VI/směrnice 2000/14/ES 

 

 

 

Uložení Technické dokumentace: 

Mountfield a.s. Technický odbor, Všechromy 56, 251 63 Strančice 

 

 

 

V Mnichovicích 8. 11. 2017 

           Jana Moravová 

           Generální ředitelka. 

           Mountfield a. s. 
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SK 

1 Fukár 5 Rukoväť 
2 Spojovací diel 6 Upevňovacie oko ramenného 

popruhu 
3 Odfukovacia trubica 7 Slot pre vloženie akumulátora 
4 Panel a) tlačidlo zapnúť 8 Ventilačné štrbiny 

b) tlačidlo vypnúť 9 Akumulátorová batéria* 

c) tlačidlo zvýšenia rýchlosti 
prúdenia vzduchu  

10 LED indikátor stavu nabitia 
akumulátora 

d) tlačidlo zníženia rýchlosti 
prúdenia vzduchu  

11 Tlačidlo pre vybratie akumulátora 

e) LED indikátor rýchlosti prúdenia 
vzduchu 

12 Nabíjačka akumulátorových batérií* 

f) Led indikátor funkcie Turbo 13 Ramenný popruh 

* Voliteľné. V závislosti na rozsahu dodávky. 
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PREDSLOV K NÁVODU NA POUŽITIE 
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre tento náš výrobok a veríme, že vám bude dobre slúžiť. Prístroj spĺňa 
náročné požiadavky na elektrické náradie jedná sa o neoceniteľného pomocníka. 

Tento návod na použitie má uľahčiť poznanie prístroja, ako aj využitie jemu zodpovedajúcich možností 
nasadenia. Návod na použitie obsahuje dôležité informácie, ako prístroj odborne a hospodárne využívať, 
a tým sa vyvarovať úrazom, vyhnúť sa opravám a prestojom a zvýšiť spoľahlivosť a životnosť prístroja. 

Okrem návodu na použitie sa v krajine používania, ako aj na mieste nasadenia, musia dodržiavať aj 
uznané odborno-technické pravidlá pre bezpečnú a odbornú prácu, ako aj bezpečnostné predpisy 
príslušných cechovných spolkov. 

 

Tento návod na použitie slúži k poznaniu elektrického náradia a jeho vlastností, a 
popisuje určený spôsob použitia a nebezpečenstvá spojené jeho použitím. Návod na 
použitie obsahuje dôležité informácie, ako náradie odborne a hospodárne využívať, 
a tým sa vyvarovať úrazom, vyhnúť sa opravám a zvýšiť spoľahlivosť a životnosť náradia.   

Návod na použitie musí byť vždy k dispozícii v mieste použitia náradia. Uchovávajte tento návod na 
použitie vždy spolu s reťazovou pílou. Pílu požičiavajte iba osobám, ktoré sú zoznámené s jej použitím, 
a súčasne s pílou odovzdajte aj návod na použitie. Návod na použitie si musí prečítať a dodržiavať každá 
osoba, ktorá pracuje s týmto náradím. 



 18

VYSVETLENIE POUŽITÝCH SYMBOLOV A PIKTOGRAMOV 

Na tomto elektrickom prístroji sú použité nasledujúce symboly a piktogramy. Ich správnou 
interpretáciou môžete elektrické prístroje obsluhovať bezpečnejšie. 

 

SYMBOL VÝSTRAHY 

Označuje nebezpečenstvo, výstražné upozornenia, alebo dôvod ku zvláštnej 
opatrnosti. Môže byť použitý spoločne s inými symbolmi alebo piktogramami. 

 

Pred uvedením do prevádzky a pred všetkými prácami na údržbe, montáži 
a čistení si dôkladne prečítajte návod na obsluhu. 

 

POZOR! 

Preštudujte si návod na použitie! 

 

NEBEZPEČENSTVO PORANENIA! 

Dávajte pozor pri prevádzke stroja na odfrknuté predmety. 

UDRŽUJTE ODSTUP OD OKOLOSTOJACÍCH OSÔB 

Výstraha: Dbajte na to, aby sa do vzdialenosti 5 metrov okolo pracovnej oblasti 
nikto nezdržiaval. To platí najmä pre deti a zvieratá. 

 

 

NOSTE OCHRANU ZRAKU A SLUCHU 

Výstraha: Odfrknuté predmety môžu zapríčiniť ťažké zranenia očí, nadmerný 
hluk môže viesť ku strate sluchu. Preto pri prevádzke tohto prístroja noste 
ochranu očí a sluchu. 

 

Pred kontrolou a nastavovaním vždy vyberte z prístroja akumulátorovú 
batériu. 

 

Elektrické náradie nepoužívajte pri daždi, ani ho dažďu a vlhku nevystavujte 

 

Zaručená hladina akustického výkonu Lwa 110 dB (A) 

 

POZOR! OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA! Tento prístroj sa nesmie 
likvidovať spoločne s domovým/komunálnym odpadom. Opotrebovaný prístroj 
je potrebné odovzdať na zbernom mieste, zaoberajúcom sa ekologickou 
likvidáciou. 

 

Potvrdzuje zhodu elektrického zariadenia so smernicami Európskeho 
spoločenstva. 

 
Jednosmerný prúd 
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SYMBOLY POUŽITÉ V TOMTO NÁVODE NA POUŽITIE 

   VÝSTRAHA! 
Označuje bezprostredné nebezpečenstvo. Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok smrť 
alebo vážne zranenie.  

   POZOR! 
Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu. Nedodržanie tohto upozornenia môže spôsobiť zranenie 
alebo škodu na majetku. 

   POZNÁMKA 
Označuje tipy na použitie a dôležité informácie. 

 

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
• Toto zariadenie nie je určené na používanie osobám (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, 

zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo osobami bez skúseností a znalostí, s výnimkou 
prípadu, kedy je nad nimi prevádzaný dozor a kedy sú im poskytnuté pokyny na používanie 
zariadenia zo strany dospelej osoby, zodpovednej za ich bezpečnosť. 

• Deti musia zostať pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.  

1) Zoznámenie 
1. Prečítajte si pozorne pokyny. Zoznámte sa s ovládacími prvkami a správnym používaním 

stroja.  
2. Nikdy nedovoľte deťom stroj obsluhovať, ani sa s ním hrať. 
3. Nikdy nedovoľte obsluhovať stroj osobám, ktoré si neprečítali pokyny na obsluhu stroja. 

Miestne predpisy môžu obmedzovať minimálny vek používateľa.   
4. Ak sú v blízkosti osoby, zvlášť deti alebo domáce zvieratá, nepracujte so strojom.  
5. Obsluha alebo užívateľ je zodpovedný za nehody a ohrozenie iných osôb a ich majetku.  

2) Príprava 
1. Počas práce so strojom vždy noste vhodnú obuv a dlhé nohavice. 
2. Obliekajte sa správne – nenoste voľné oblečenie alebo šperky. Mohli by sa zachytiť do 

pohyblivých častí. Pre prevádzke vonku odporúčame používať gumové rukavice a vhodnú 
obuv.  

3. Ak máte dlhšie vlasy, stiahnite si ich dozadu. Počas práce noste ochranné okuliare.  
4. V rámci predchádzania podráždeniu prachom odporúčame nosiť prachovú masku. 
5. Pokiaľ sú ochranné štíty alebo kryty poškodené, alebo bezpečnostné zariadenie nie je na 

svojom mieste, so strojom nepracujte. 

3) Ovládanie 
1. Akumulátorovú batériu vyberte keď: 

− prístroj nepoužívate, prepravujete ho, alebo ho ponechávate bez dozoru; 

− prístroj kontrolujete, čistíte alebo odstraňujete blokácie; 

− uskutočňujete čistenie alebo údržbu, alebo meníte príslušenstvo; 

− dôjde ku kontaktu s cudzím telesom alebo pri nezvyklých vibráciách. 
2. Chráňte pred nebezpečným prostredím - prístroj nikdy nepoužívajte vo vlhkom alebo mokrom 
prostredí. 
3. S prístrojom pracujte iba za denného svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení.  
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4. Nikdy sa pred neho nenaťahujte a neustále udržiavajte rovnováhu. 
5. Na svahoch sa uistite, že stojíte naozaj stabilne. 
6. Kráčajte, nikdy s prístrojom nebehajte. 
7. Vstupy chladenia udržujte v čistote. 
8. ;Nečistoty nikdy nefúkajte smerom na osoby v okolí. 

4) Údržba a uloženie 
Pred každým čistením alebo údržbou stroj vypnite a vyberte akumulátorovú batériu. 

1. Všetky matice, čapy a skrutky udržujte v čistote, aby ste zaistili, že stroj bude mať dobré 
pracovné podmienky. 

2. Pravidelne kontrolujte opotrebenie stroja alebo zhoršenie jeho stavu. 
3. Opotrebené alebo poškodené diely nahraďte. Nikdy neprevádzkujte stroj, ktorý má 

poškodené ochranné kryty alebo nie je celkom zostavený. 
4. Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo. 
5. Odstavené stroje uchovávajte vo vnútorných priestoroch – prístroje by mali byť vždy 

uskladnené, pokiaľ nie sú v prevádzke, vo vnútri, v suchých, vetraných a uzavretých 
priestoroch, mimo dosah detí.  
 

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY K FUKÁRU LÍSTIA 
− Stroj je určený len na súkromné použitie. Nesmie sa používať na údržbe verejnej zelene, parkov, 

športovísk,  na zelených plochách, v poľnohospodárstve a lesníctve. 

− Stroj smie byť prevádzkovaný iba v rozumnom čase – nie príliš skoro ráno ani neskoro večer, 
kedy by mohol rušiť iných. Dodržujte časy predpísaný miestnym zastupiteľstvom. 

− Pocit svrbenia alebo necitlivosti rúk je známkou nadmerných vibrácií Pri dlhodobejšom používaní 
prístroja obmedzte dobu používania, robte si dostatočne dlhé prestávky a rozdeľte prácu medzi 
viac osôb alebo noste antivibračné ochranné rukavice. 

− Určitej hlukovej záťaží nie je možné pri používaní tohto prístroja zabrániť. Preložte hlukovo 
intenzívne práce na schválené a k tomu určené časy. Dodržujte prípadné doby odpočinku a 
obmedzte dobu práce na najnutnejšiu. Pre vašu osobnú ochranu a ochranu osôb nachádzajúcich 
sa v blízkosti je nutné nosiť ochranu sluchu. 

− Pracujte s motorom stroja na čo možno najnižších prevádzkových otáčkach.  

− Pred zahájením fúkania odstráňte cudzie telesá pomocou hrablí a metly. 

− Pokiaľ ide o prašný povrch, najskôr ho navlhčite, alebo použite zvlhčovací prídavný diel, ak je 
k dispozícii.  

− Použite celú násadu na fúkaciu dýzu, aby mohol prúd vzduchu pracovať v blízkosti zeme 

− Dávajte pozor na deti, domáce zvieratá a otvorené okná, cudzie telesá bezpečne odfúknite.  

Príprava: 
1. Pred zahájením práce sa uistite, že váš stroj je v perfektnom stave. Nikdy nepracujte 

s fukárom, pokiaľ je akákoľvek z jeho súčastí poškodená alebo opotrebovaná. 
2. Iné osoby, hlavne deti alebo domáce zvieratá sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od 

zapnutého prístroja. Uvedené osoby musia stáť aspoň 6 metrov od pracovnej oblasti.  
3. Hranaté, ostré, horúce alebo žeravé látky vopred odstráňte.  
4. Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky: Uistite sa, že je spínač pred vložením 

akumulátora vypnutý.   
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Ovládanie: 
1. Neprevádzkujte stroj naboso alebo v otvorených sandáloch. Na ochranu svojich nôh vždy 

používajte pevné alebo vysoké topánky. Gumové alebo pevné kožené topánky zvyšujú 
bezpečnosť. Na ochranu nôh používajte dlhé nohavice. Pri práci s fukárom na lístie požívajte 
vždy ochranné okuliare alebo k tomu určený bezpečnostný štít. Akonáhle hladina 
akustického tlaku presiahne príjemnú úroveň, používajte ochranu sluchu. 

2. Dlhé vlasy si zopnite, aby neboli dlhšie ako po ramená. Voľné oblečenie, kravaty, strapce 
a visiace remienky udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od otvorov a pohyblivých častí. 

3. Trubicou nikdy nemierte na ľudí alebo okná. 
4. Tento prístroj je možné používať iba v súlade s určeným použitím. 
5. Pred montážou alebo demontážou fúkacej trubice vypnite stroj. Počkajte, pokým sa motor 

nezastaví. 
6. Vždy dbajte na to, aby ste stáli bezpečne a nestratili rovnováhu – predovšetkým pri práci na 

svahoch.   

Starostlivosť/údržba: 
1. Po použití a pred každým čistením stroj vypnite. 

   Pozor: Stroj po vypnutí ešte dobieha. 

1. Nepokúšajte sa stroj opravovať. Opravy môže vykonávať iba odborník/zákaznícky servis. 
2. Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo. Použitie príslušenstva, ktoré nie je 

vyslovene schválené výrobcom, môže spôsobiť poranenie alebo poškodenie.  
3. Fukár na lístie uchovávajte vždy na suchom mieste mimo dosahu detí. Prístroj nevystavujte 

rozpúšťadlám. 
 

   POZNÁMKA Ilustrácie uvedené v tomto návode nemusia celkom zodpovedať dodanému výrobku; 

slúžia na lepšie pochopenie textu návodu. Zmeny bez predchádzajúceho upozornenie sú vyhradené. 

 

PRÍPRAVA NA PREVÁDZKU 

Používanie v súlade s určením 
Fukár lístia je určený na odfúkavanie lístia požadovaným smerom alebo odfukovanie lístia z ťažko 
prístupných miest. Stroj nie je vhodný na použitie v budovách. Prístroj nesmú obsluhovať deti alebo 
invalidné osoby bez dozoru. 

Používanie v rozpore s určením 
Použitie stroja, ktoré nie je uvedené v kapitole „Používanie v súlade s určením“, sa považuje za 
používanie v rozpore s určením. 
Fukár na lístie sa nesmie používať na tieto účely použitia: 

− v uzavretých priestoroch 
− ako vetrák 
− pri starostlivosti o domáce zvieratá 

Vzniká nebezpečenstvo poranenia. 
Za všetky vecné škody a poškodenie osôb, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho použitia, ručí užívateľ 
stroja. 
Pri použití iných alebo neoriginálnych náhradných dielov stroja, zaniká akýkoľvek nárok na poskytnutie 
záruky zo strany výrobcu. 
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Ostatné riziká 

Aj pri odbornom používaní nástroja v súlade s určením vždy zostáva určité riziko, ktoré nie je možné 
vylúčiť. Z druhu a konštrukcie nástroja je možné odvodiť nasledujúce potenciálne ohrozenia: 

− Neúmyselné uvedenie prístroja do prevádzky 
− Vymrštenie predmetov prúdom vzduchu 
− Poškodenie sluchu, pokiaľ nie je používaná predpísaná ochrana sluchu 
− Vdýchnutie lístia, prachu alebo zvieracích častíc 

Pokiaľ nie sú dodržané pokyny uvedené v návode na použitie, môžu sa v dôsledku neodborného použitia 
objaviť ďalšie riziká. 

Nabitie akumulátorovej batérie 
Akumulátorovú batériu nabíjajte iba nabíjačkou dodanou výrobcom a určenou pre tento typ 
akumulátorovej batérie. 
V rámci ochrany pred elektrickým prúdom, zranením a požiarom si pred nabíjaním batérie prečítajte 
návod na obsluhu nabíjačky. 

 

Vybalenie 
Vďaka používaniu techniky masovej produkcie je nepravdepodobné, aby Vaše elektrické náradie bolo  
chybné alebo aby chýbali nejaké diely. Pokiaľ by ste však i tak zistili chybu alebo zistili, že prístroj nie je 
kompletný, prístroj nepoužívajte, pokiaľ nebudú príslušné diely nahradené resp. chyba odstránená. 
Nerešpektovanie tohto pokynu môže mať za následok vážne poranenia. 

 

MONTÁŽ 
 

   VÝSTRAHA! Pred zahájením akejkoľvek činnosti montáže údržby alebo nastavenie prístroja 
vyberte akumulátorovú batériu. 

Montáž trubice 

 Na inštaláciu trubice nie je potrebné náradie. 

 

 Vyčnievajúce čapy na trubici zasuňte do drážok na výstupe motorovej jednotky. 

 Trubicu pootočte v smere hodinových ručičiek, kým nezaklapne. 

Demontáž trubice prebieha v opačnom poradí.  

 

Pripojenie a nastavenie ramenného popruhu 
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 Otvorte zaisťovací háčik na popruhu a navlečte ho na upevňovacie oko na fukári. 

 

 Nastavte ramenný pás na svoju výšku. 

 
 

   POZNÁMKA Akumulátorové batérie nie sú pri expedícii plne nabité. Pred prvým použitím 

akumulátorovú batériu úplne nabite. Preštudujte si návod na použitie nabíjačky akumulátorové batérie. 

 

Vloženie/vybratie akumulátorovej batérie 
Nabíjanie akumulátorovej batérie je popísané v užívateľskej príručke nabíjačky.  

 Zatlačte nabitú akumulátorovú batériu do fukára, kým nie je počuť kliknutie. 

 

 Vybratie akumulátorovej batérie. Stisnite tlačidlo (1) pre vybratie akumulátorovej batérie 
a akumulátorovú batériu z fukára vytiahnite. (2)  
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   VÝSTRAHA!! Chráňte kontakty akumulátorovej batérie, pokým nie je používaná. Voľné kovové 
súčasti môžu spôsobiť skrat kontaktov. Nebezpečenstvo  výbuchu a požiaru. 

 

ZAPNUTIE/VYPNUTIE 
Zapnutie 

 
Najskôr stisnite tlačidlo Start a potom stisnite tlačidlo . Ventilátor sa spustí s minimálnou rýchlosťou. 

Ak chcete zvýšiť rýchlosť vzduchu, opakovane stisnite tlačidlo , kým nedosiahnete požadovaného 

kroku (minimálna rýchlosť  stredná rýchlosť  vysoká rýchlosť  maximálna rýchlosť. Maximálna 
rýchlosť - Turbo sa aktivuje stlačením a podržaním tlačidla po dobu cca 3 sekúnd. Nastavenie rýchlosti sa 
zobrazuje na stavovom LED.  

 
   POZNÁMKA Pri prevádzke na maximálnu rýchlosť / Turbo sa fukár automaticky vypne po 30 

sekundách z dôvodu úspory kapacity akumulátorovej batérie. Režim Turbo je signalizovaný blikaním 3 

zelených LED. 
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 Ak chcete zvýšiť rýchlosť vzduchu, opakovane stískajte tlačidlo, kým sa nedosiahne 

požadovaného kroku (maximálna rýchlosť  / Turbo  vysoká rýchlosť  stredná rýchlosť  
minimálna rýchlosť).  

 

  Nastavenie rýchlosti sa zobrazuje na stavovej LED. 

 

Vypnutie 

 

 Stisnite tlačidlo Stop. 

 

Stav nabitia akumulátorovej batérie 
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 Stisnite tlačidlo na akumulátorovej batérii, na kontrolu stavu nabitia. Stav nabitia je zobrazený 
pomocou LED indikátorov. LED Indikátor zhasne po 5 sekundách. Pokiaľ bliká niektorá z LED diód, 
musí sa akumulátorová batéria dobiť. Pokiaľ sa po stisnutí tlačidla nerozsvieti žiadna z LED diód, 
akumulátorová batéria je chybná a musí byť vymenená. 

 

PREVÁDZKA 

   VÝSTRAHA!! Vypnite prístroj a vyberte akumulátorovú batériu za nasledujúcich podmienok: 

 Pokiaľ je jednotka ponechaná bez dozoru; 

 pred kontrolou, čistením alebo vykonávaním inej práce na zariadení; 

 pokiaľ prístroj nadmerne vibruje. 

 

… POZOR! Pred každým uvedením do prevádzky skontrolujte bezchybný stav prístroja. 

Ochrana proti hluku! Dodržujte pri uvádzaní do prevádzky regionálne predpisy. 

 Pripojte ramenný pás k jednotke. Pretiahnite ramenný pás cez hlavu. 

 Držte fukár v prevádzkovej polohe.  

 Držte vzduchovú trubicu niekoľko centimetrov nad zemou, pomaly s ním pohybujte z jednej strany 
na druhú. 

 Kráčajte pomaly dopredu. 

 Odpad nafúkajte na jednu hromadu. Prúdom vzduchu namierte do stredu hromady! 

 Výkon fúkania prispôsobte aktuálnej potrebe.  

 Pred vyfukovaním použite hrable a metly, aby ste uvoľnili odpad zo zeme.  

 Nezabudnite prašný povrch mierne navlhčiť.  
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ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ 

   POZOR! Nebezpečenstvo úrazu! Pred všetkými prácami bezpodmienečne vyberte 
akumulátorovú batériu z prístroja.   

 

Čistenie 

   VÝSTRAHA!! Nepoužívajte vodu ani kvapalné čistiace prostriedky. 

 Odstráňte nečistoty a prach z puzdra štetcom a suchou handričkou. 

 Vetracie otvory udržujte čisté a bez prachu, aby sa zamedzilo prehriatie. 

 

SKLADOVANIE 

 Uchovávajte prístroj na suchom mieste s teplotou 10-25 ° C. 

 Akumulátorovú batériu a prístroj ukladajte samostatne. 

 Nabite akumulátorovú batériu pred uložením prístroja, pokiaľ nebude dlhšiu dobu používaný. 

 Prístroj skladujte mimo dosah detí. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Prevádzkové napätie V 40 

Akumulátorová batéria (Li-Ion)* 
Kapacita / doba prevádzky je závislá na 

nastavenom režime 

BT 20 
BT 40 
BT 60 

Ah/min 
2,0/15 
4,0/25 
6,0/35 

Max. rýchlosť prúdu vzduchu m3/min 13 
Max. rýchlosť prúdu vzduchu m/s 50 
Hodnotenie hladiny hluku podľa 2000/14/ES, ISO 22868, EN 3744: 

Hladina akustického výkonu LwA meraná / garantovaná 
(Neistota K) 

dB(A) 105,8 (3) / 110 

Hladina akustického tlaku LpA (Neistota K) dB(A) 97 (3) 
Hodnotenie vibrácií podľa EN 50636-2-100: 
Vibrácie na rukoväti (Neistota K) m/s2 <2,5 (1,5) 
Hmotnosť (bez akumulátorovej batérie) kg 2,5 

Hmotnosť akumulátorovej batérie* 
 

BT 20 
BT 40 
BT 60 

kg 
0,9 
1,3 
1,7 

Nabíjacia stanica * 
 

SC 40 V Štandardná nabíjačka 

QC 40 V Rýchlo nabíjačka 
*nie je súčasťou rozsahu dodávky 

Technické zmeny sú vyhradené. 

 

Vibrácie 

Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch a v prehlásení o zhode bola meraná v súlade 
so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou EN 50636-2-100 a môže byť použitá na 
porovnanie jednotlivých náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií môže byť tiež použitá na 
predbežné stanovenie expozície.  
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Upozornenie! Hodnota vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže líšiť od deklarovanej 
hodnoty v závislosti na spôsobe, akým sa náradie používa. Úroveň vibrácií môže byť vzhľadom 
k uvedenej hodnote vyššia.   

Pri stanovení doby pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia bezpečnostných opatrení podľa nariadenia 
2002/44/ES na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie v zamestnaní, odhad expozície 
vibrácií, by sa mali zvážiť, skutočné podmienky použitia a spôsob akým sa náradie používa, vrátane 
zohľadnenia všetkých častí pracovného cyklu, ako je napríklad doba, kedy je náradie vypnuté a kedy beží 
naprázdno okrem času spustenia.  

 

OPRAVY 
Opravy elektrických spotrebičov môžu vykonávať len kvalifikovaní elektro-odborníci. Pri nároku na záruku, 
poruchách alebo objednávke náhradných dielov, sa prosím obráťte na autorizovaný servis Mountfield. 

 

PORUCHY 

   POZOR! Nebezpečí úrazu! Před všemi činnostmi souvisejícími s kontrolou, 
údržbou, opravou apod. bezpodmínečně vyjměte akumulátorovou baterii z přístroje. 
• Prístroj sa nedá spustiť: Skontrolujte stav akumulátora, či je dostatočne nabitý. Ďalej preverte, či je 

správne zasunutý vo vedení až na doraz a jeho západky či zaskočili. Pokiaľ sa prístroj ani po tejto 
kontrole nespustí, nechajte ho skontrolovať v autorizovanom servise.  

• Prístroj vibruje: V takom prípade, prístroj vypnite a ďalej nepoužívajte, ani do neho nezasahujte. 
Odovzdajte ho do autorizovaného servisu na kontrolu.   

 

NÁHRADNÉ DIELY 
• Ak potrebujete príslušenstvo alebo náhradné diely, obráťte sa prosím na náš servis. 

• Nepoužívajte na prácu s týmto prístrojom žiadne prídavné súčasti okrem tých, ktoré sú odporučené 
našou spoločnosťou. Inak môže obsluha alebo nezúčastnená osoba nachádzajúca sa v blízkosti 
utrpieť vážne zranenia alebo sa môže prístroj poškodiť.  

• Pri objednávaní náhradných dielov by sa mali uviesť údaje: 

- Typ zariadenia 

- Katalógové číslo zariadenia 

- Popis náhradného dielu 
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LIKVIDÁCIA 

 

Obal sa skladá z ekologických materiálov, ktoré je možné v komunálnych zberných  
dvoroch odovzdať na recykláciu. 

 

Elektrické náradie neodhadzujte do domového odpadu! 
V súlade s európskou smernicou č: 2012/19/ES musia byť opotrebované elektrické 
náradia zhromažďované oddelene a odovzdané na ekologickú recykláciu. Informáciu 
o možnostiach likvidácie opotrebovaného prístroja Vám podá v mieste Vášho bydliska 
obecný úrad alebo mestská správa. 

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
Záručná doba je uvedená na predajnom doklade, najmenej však 24 mesiacov a začína dňom prevzatia 
výrobku, čo je potrebné preukázať originálnym predajným dokladom. Záruka sa nevzťahuje na bežné 
opotrebenie výrobku a jeho súčiastok (napr. postupný pokles kapacity batérií) a na škody vzniknuté 
v dôsledku nerešpektovania návodu na použitie, používania nesprávneho príslušenstva, cudzieho zásahu 
a opráv za použitia neoriginálnych dielov. V dôsledku použitia násilia, úderu alebo rozbitia a svojvoľného 
preťaženia motora. 
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EU PREHLÁSENIE O ZHODE 

 
My, Mountfield a.s., Mirošovická 697, 25164 Mnichovice, týmto prehlasujeme na svoju vlastný 
zodpovednosť, že výrobok 

Akumulátorový fukár 

PATRIOT BL25 40V 

Výrobné číslo: 7A580000001 - 7A580999999 

na ktorý sa toto prehlásenie vzťahuje, zodpovedá príslušným bezpečnostným a zdravotným 
požiadavkám smerníc : 

2006/42/ES (Smernica o strojoch), 2014/30/EU (smernica o elektromagnetickej kompatibilite), 
2011/65/EU (smernica RoHS) a 2000/14/ES (smernica o hluku) vrátane zmien. 

Pri riadnej aplikácii bezpečnostných a zdravotných požiadaviek, uvedených v menovaných smerniciach 
ES, boli využité nasledujúce normy a / alebo technické špecifikácie: 

EN 60335-1:2012+A11:2014; EN 50636-2-100:2014; EN 62233:2008; EN 50581:2012 

EK9-BE-82:2013; EK9-BE-89:2014; EK9-BE-88:2014; EK9-BE-77(V3):2015; EK9-BE-91:2015 

EN 55014-12006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008  

 

Nameraná hladina akustického výkonu 105,8 dB (A) 

Zaručená hladina akustického výkonu 110 dB (A) 

 

Konanie k prehláseniu o zhode podľa prílohy V / smernice 2000/14/ES 
Konanie k prehláseniu o zhode podľa prílohy VI / smernice 2000/14/ES 

 

 

 

Uloženie Technickej dokumentácie: 

Mountfield a.s. Technický odbor, Všechromy 56, 251 63 Strančice 

 

 

 

V Mnichoviciach 8. 11. 2017 

           Jana Moravová 

           Generálna riaditeľka 

           Mountfield a. s. 
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