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PONECHTE SI PROSÍM TENTO NÁVOD K OBSLUZE 

Tento dokument obsahuje pokyny týkající se bezpečnosti a obsluhy a také informace týkající se záruky. 

Návod spolu s dokladem o koupi by měl být uložen na suchém místě. 

 

  



PONECHTE SI PROSÍM TENTO NÁVOD PRO MOŽNÉ BUDOUCÍ NAHLÉDNUTÍ DO NĚHO 

 
Definice bezpečnosti 
 
• Ponechte si všechny pokyny 
Výstražné bezpečnostní symboly: 

 

Označuje varování. 

 

Přečtěte si prosím pozorně návod k obsluze. 

 

Velmi horký povrch. Nedotýkejte se horkého tlumiče, převodovky nebo válce, protože tyto části mohou způsobit 
popáleniny. Tyto části jsou během provozu velmi horké a po vypnutí zařízení zůstávají po určitou dobu stále 
horké. 

 
Ovládací a provozní symboly: 

 

Ovládaní sacího systému: 
 
Studený Start 
Provoz/Teplý Start 

 

Palivové čerpadlo: 
 
Stiskněte 6krát. 

 

Palivová směs: 

25:1 
(Bezolovnatý benzín : Olej pro dvoutaktní motory) 

 

Spínač zapalování: 
ON 
 
OFF 

 
Následující informace by si měla obsluha přečíst a pochopit. Následující symboly jsou použity za účelem umožnění čtenáři identifikovat důležité 
informace týkající se bezpečnosti. 
 

 

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, bude mít za následek smrt nebo vážné 
zranění. 

 
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, bude mít za následek smrt 
nebo vážné zranění. 

 

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, bude mít za následek lehké 
nebo středně těžké zranění nebo poškození zařízení nebo majetku. 

 

Důležité bezpečnostní informace 
 
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM, JE POTŘEBA SE SEZNÁMIT A POCHOPIT VŠECHNY POKYNY OBSAŽENÉ V TOMTO NÁVODU. 
 
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM 
 

 
1. Před použitím tohoto výrobku se prosím obraťte na místní energetickou společnost, která lokalizuje podzemní elektrické vedení nebo 
potrubí. Nesprávná manipulace může způsobit vážné zranění nebo smrt a možné poškození zařízení nebo majetku. 
2. Výfukové plyny zařízení obsahují oxid uhelnatý, který je plyn bez zápachu a potenciálně smrtelný. Nikdy nespouštějte nebo nepoužívejte 
vrták v uzavřeném prostoru nebo uvnitř budovy. Výfukové plyny ze zařízení mohou způsobit smrt. 



 

 
Přečtěte si a dodržujte všechna upozornění a pokyny týkající se bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může způsobit vážné zranění 
obsluhující osoby nebo přítomných osob. 
1. Vyhněte se nebezpečným prostředím 
a. Nepoužívejte zemní vrták, pokud je obsluhující osoba pod vlivem alkoholu, léků nebo drog. 
b. Nepoužívejte zemní vrták, pokud je obsluhující osoba unavená. 
c. Nepoužívejte zemní vrták, pokud je obsluhující osoba mentálně nebo fyzicky neschopná bezpečně ovládat zařízení. 
2. Zkontrolujte zemní vrták, co se týče poškozených součásti, a ujistěte se, že všechny upevňovací prvky a kryty jsou na místě a jsou správně 
upevněny. Vyměňte poškozené části. 
3. Rukojeti musí být instalovány v souladu s návodem k obsluze. 
4. Nikdy nepoužívejte zemní vrták s jiným příslušenstvím, které nebylo speciálně navrženo pro použití s tímto výrobkem. 
5. Při obsluze zemního vrtáku používejte vhodné oblečení. 
a. Vždy noste dlouhé kalhoty, boty, rukavice a košili s dlouhým rukávem. 
b. Nenoste volné oblečení nebo šperky, které by mohly být zachyceny pohyblivými částmi zemního vrtáku. 
c. Dlouhé vlasy by měly být vždy zajištěny takovým způsobem, aby nebyly zachyceny pohyblivými částmi zemního vrtáku. 
6. Při práci se zařízením vždy používejte ochranné prostředky na obličej nebo masku proti prachu, pokud pracujete se zařízením, které vytváří 
prach. 
7. Vždy používejte ochranné prostředky na oči, které splňuji požadavky ANSI Z87.1. 
8. Vždy používejte ochranné prostředky na uši, které splňuji požadavky normy ANSI. 
9. Pečlivě zkontrolujte oblast, ve které má být zemní vrták použitý, a odstraňte všechny cizí předměty. 
10. Ostří vrtáku je velmi ostré. Vyhněte se kontaktu s vrtacími lopatkami a vrtacími body během montáže vrtáku do zařízení a při spouštění 
nebo přemísťování zařízení. 
 
Během práce se zemním vrtákem 

 
Dlouhodobé vystavení vibracím vyplývající z použití ručního palivového nářadí může způsobit poškození krevních cév nebo nervů v prstech, 
rukou a kloubech osob, které jsou citlivé na poruchy oběhu nebo otoky. Použití zařízení při nízkých teplotách je spojeno s poškozením krevních 
cév u zdravých lidí. V případě výskytu příznaků jako je necitlivost, bolest, ztráta síly, změna barvy pokožky, ztráta citu v prstech, rukou nebo 
nohou, ukončete používání zařízení a vyhledejte lékařskou pomoc. 
 

 
1. Při práci se zařízením držte rukojeť pevně oběma rukama. Udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od těla a pod úrovní pasu. 
2. Buďte ostražití. Používejte zdravý rozum. Sledujte, co děláte. 
3. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozeno nebo nesprávně sestaveno. 
4. Zařízení by měly obsluhovat pouze řádně vyškolené dospělé osoby. Nikdy nedovolte dětem používat zařízení. 
5. Děti musí být v dostatečné vzdálenosti od zařízení. Všechny osoby by měly být ve vzdálenosti alespoň 50 stop (15 m) od zařízení. 
6. Zařízení je určeno pouze pro vrtání v zemi. Nepoužívejte zařízení pro jiné práce, s výjimkou těch, pro které je určeno. 
V opačném případě může dojít k vážnému zranění. 
7. Vrták by se neměl otáčet při chodu motoru na volnoběh. Pokud se vrták otáčí, když motor běží na volnoběh, okamžitě kontaktujte 
technickou servisní podporu. 
8. Vždy udržujte rovnováhu a správnou polohu. Při práci se zařízením se nenaklánějte. 
9. Mějte na paměti, že veškeré části těla musí být mimo oblast řezání, rotujícího vrtáku a ostří a horkých povrchů. 
10. Vždy držte škrticí klapku na pravé straně tak, aby výfuk nesměřoval k obsluhující osobě. 
11. Při používání tohoto zařízení buďte zvlášť opatrní. Pokud rotující vrták přijde do styku s prvkem, který nebude okamžitě přeříznutý, může 
dojít ke zpětnému rázu. Zpětný ráz může být natolik silný, že zařízení a/nebo obsluhující osoba může být odtlačena v jakémkoliv směru, a tak 
může dojít ke ztrátě kontroly nad zařízením. Ke zpětnému rázu může dojít bez varování. 
12. Nesprávné nebo tupé ostří vrtáku může způsobit vážné zranění. Ostří vrtáku musí být ostré. Nepoužívejte vrták, který je ohnutý, prasklý, 
zlomený nebo poškozený jiným způsobem. 
13. Používejte pouze náhradní vrták doporučený výrobcem a určené pro toto zařízení. Nepoužívejte jiný vrták. Montáž jiných typů vrtáků 
na toto zařízení může způsobit vážná zranění. 
14. Nepřetěžujte zařízení. Zařízení bude fungovat lépe a účinněji a riziko úrazu se sníží, pokud bude zařízení používáno v souladu s určením 
a za podmínek, ke kterým byl navržen. 
15. Po vypnutí zařízení se ujistěte, že se vrták zařízení zastavil a teprve pak odložte zařízení na místo. 
16. Otáčející se vrták může způsobit zranění i po vypnutí zařízení, protože po určitou dobu zůstává v pohybu a teprve po určité době se zastaví. 
Mějte to na paměti a kontrolujte zařízení, dokud se vrták úplně nezastaví. 
17. Nikdy se nedotýkejte oblasti v blízkosti tlumiče, protože je velmi horká a může způsobit těžké popáleniny. Nikdy se nedotýkejte části 
motoru, které jsou horké po vypnutí. 
 
Bezpečnost týkající se paliva 

 
1. Palivo by mělo být míseno a plněno venku, v místě, kde nejsou jiskry nebo plameny. 
2. Nikdy nepokládejte benzínovou nádrž nebo palivovou nádrž zařízení do vozidla nebo na vozidlo. Náhodné elektrostatické výboje mohou 
způsobit zapálení výparu paliva a následně mohou způsobit vážné zranění nebo smrt. 
3. Používejte benzínové nádrže schválené pro použití s tímto druhem paliva. 
4. Nekuřte a nedovolte jiným osobám kouřit v blízkosti paliva nebo zařízení. 
5. Vyvarujte se rozlití paliva nebo oleje. Setřete všechny úniky paliva. 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


