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UWAGA PRZECZYTAJ CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY DMUCHAWĄ
SPALINOWĄ

Ważne: Uważnie przeczytaj całą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do pracy. Miejsca oznaczone symbolem
wymagają
szczególnej UWAGI.
Zalecenie: Jeśli nigdy nie pracowałeś dmuchawą spalinową po montażu i przeczytaniu instrukcji obsługi zasięgnij rad eksperta.
WPROWADZENIE
Ta instrukcja obsługi została napisana w taki sposób aby użytkownik zrozumiał zasady działania i obsługi oraz poznał podstawowe reguły
wymagane podczas pracy.
Użytkownik musi przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz zrozumieć wszystkie zawarte w niej informacje przed rozpoczęciem
pracy.
Wszystkie ważne informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi oznaczone są symbolem:
Nie stosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji obsługi może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami.
Dmuchawa wyprodukowana przez firmę AMA została zaprojektowana zgodnie ze wszelkimi wymaganiami bezpieczeństwa. Skontaktuj
się ze swoim Dealerem w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Parametry techniczne
Model
Pojemność silnika ccm
Prędkość powietrza
Wydajność
Paliwo
Waga
Rozrusznik
Wymiary

AG1 BLV
26cc
60 m/s
10,50 m3/min
Mieszanka – dwusuw 25:1
6,3 kg
Ręczny
325 x 230 x 330

OPIS PRODUKTU

DZIWIGNIA SSANIA

RURA WYDMUCHU

PRZEPUSTNICA
GAZU

Rura ssąca

Tłumik

FILTR
POWIETRZA
STARTER

Zbiornik
paliwa

Uchwyt
Pojemnik
na liście
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ZNACZENIE SYMBOLI

Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi przed rozpoczęciem pracy

Paliwo jest łatwo palne. Nigdy nie nalewaj paliwa przy pracującej, lub gorącej pilarce. Palenie
podczas kontaktu z paliwem jest zabronione

Wdychanie spalin grozi śmiercią. Nie używaj nożyc w pomieszczeniach zamkniętych

Gorące elementy – kontakt grozi poparzeniem. Podczas pracy niektóre elementy mogą być
gorące, nie dotykaj takich elementów jak: cylinder, tłumik, obudowa przekładni tak długo aż nie
wystygną.
Podczas pracy zawsze zakładaj:
- Hełm ochronny
- Ochronniki słuchu
- gogle lub okulary ochronne

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
1.
2.
3.
4.

Uważnie przeczytaj całą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do pracy.
Zawsze noś rękawice oraz okulary ochronne.
Zawsze zakładaj ochronnik słuchu.
Zawsze zakładaj długie spodnie oraz buty zakrywające stopy. Unikaj pracy w krótkich spodniach oraz sandałach. Zwróć uwagę
aby Twoje włosy były spięte jeśli są dłuższe od ramion.
5. Nie pracuj urządzeniem jeśli jesteś zmęczony , pod
wpływem alkoholu lub lekarstw.
6. Nie uruchamiaj silnika w pomieszczeniu zamkniętym –
spaliny są trujące.

ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA
1. Przed przystąpieniem regulacji zawsze zatrzymaj silnik i upewnij się, że wszystkie elementy są nieruchome.
2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź stan dmuchawy. Usuń zepsute elementy, sprawdź czy nie ma wycieków paliwa, postępuj
zgodnie z instrukcją obsługi.
3. Używaj tylko oryginalnych części AMA.
4. Przeprowadzaj konserwację zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji.
5. Jeśli wyczujesz nieprawidłową pracę lub wibracje natychmiast zaprzestań pracy. Jeśli nie jesteś w stanie sam usunąć przyczyn
skontaktuj się ze Swoim Dealerem
6. Nigdy nie pracuj uszkodzonym urządzeniem. Upewnij się, że dmuchawa jest kompletnie zmontowana.
7. Nigdy nie używaj dmuchawy, która została poddana modyfikacji
8. Nie naprawiaj dmuchawy chyba, że przeszedłeś odpowiednie przeszkolenie
9. Zabezpieczaj dmuchawę podczas transportu lub przechowywania.
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PALIWO
1. Paliwo jest łatwopalne. Paliwo przechowuj tylko w przeznaczonych do tego karnistrach.
2. Przygotowując mieszankę paliwową upewnij się, że w pobliży nie ma otwartego ognia a
nie promiennika ciepła lub źródła iskier.
3. Palenie podczas przygotowania mieszanki i napełniania zbiornika jest zabronione
4. Nie napełniaj zbiornika paliwa do pełna.
5. Jeśli podczas napełnienie lub przygotowania mieszanki nastąpił wyciek paliwa
natychmiast wytrzyj i wysusz zabrudzenie.
6. Przed uruchomieniem silnika odsuń się kilka metrów od miejsca przygotowania
mieszanki
7. Po nalaniu paliwa dokładnie zakręć korek wlewu paliwa
8. Przed nalaniem paliwa odczekaj chwile aby silnik mógł ostygnąć
9. Dmuchawę przechowuj z dala od źródeł ognia, ciepła oraz iskier.

Utrzymuj korek
paliwa w czystości

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYTKOWANIA
1. DMUCHAWA MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ NIEBEZPIECZNYCH ZRANIEŃ.
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do pracy. Zawsze trzymaj instrukcję w pobliżu aby w razie
wątpliwości mieć do niej łatwy dostęp.
2. Nie pozwól osobom niepełnoletnim oraz nieprzeszkolonym na pracę dmuchawą.
3. Pracuj dmuchawą z dala od osób postronnych oraz zwierząt.
4. Pracuj tylko podczas dnia lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.
5. Sprawdź obszar roboczy przed rozpoczęciem pracy. Usuń wszelkiego rodzaju przeszkody lub elementy mogące ulec
uszkodzeniu.
6. Postaraj się przewidzieć występujące niebezpieczeństwa.
7. Nie uruchamiaj dmuchawy jeśli nie jesteś odpowiednio ubrany i zabezpieczony.
8. Nie używaj dmuchawy do innych celów nie przewidzianych przez producenta.
9. Zapoznaj się z lokalnymi regulacjami dotyczącymi maksymalnego poziomu natężenia dźwięku. Pracuj tylko w wyznaczonych
regulaminem godzinach.
10. Używaj małej prędkości silnika do zdmuchiwania liści z trawy oraz dużej do zdmuchiwania liści z nawierzchni utwardzonej.
11. Podczas pracy okolice tłumika mogą być bardzo gorące – zachowaj szczególną ostrożność.
12. Suche liście trzymaj daleko od tłumika – niebezpieczeństwo pożaru.
13. Sprawdź dokładnie obszar roboczy oraz otoczenie.
14. Upewnij się , że wiesz jak zatrzymać urządzenie.

MONTAŻ
Nigdy nie dokonuj żadnych napraw ani regulacji przy włączonym silniku – może to grozić poważnym wypadkiem.

MONTAŻ ODKURZACZA

2
5

Rurę przymocuj
za pomocą
wkrętów

3
Odkręć pokrywę
wentylatora i
zainstaluj rurę
odkurzacza

1
Od strony wylotu
powietrza
przymocuj rurę
do kosza
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- Otwórz czarną osłonę wentylatora (1) luzując pokrętło (2),
- Zamocuj rurę ssącą (3) w gnieździe wentylatora,
- Następnie zamocuj przedłużenie rury ssącej mocując ją na wcześniej zamocowanej i obracając aż do zablokowania.
- Zamocuj poprzez przekręcenie aż do zablokowania rurę wydmuchu (5),
- Całość skręć dostarczonymi śrubami,
- Zamocuj pojemnik na liście na rurze (5)
MONTAŻ DMUCHAWY
- Upewnij się, że osłona wentylatora(1) jest
zamknięta,
- Zamocuj rurę dmuchawy (6) a następnie obróć ją aż
do zablokowania.
Zamontuj wkręty mocujące.
- Zamocuj do rury (6) dolną część (7) a następnie
obróć aż do zablokowania.

Umieść rurą w
Dubowie
dmuchawy

7

6

Połącz rurę
dolną z rurą
górną

1

Wkręć wkręty
mocujące

Zablokuj obracając
w prawo

Zablokuj obracając
w prawo

PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA
UWAGA! Przestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi zapobiegnie pożarowi.
1. Przygotowując mieszankę paliwową upewnij się, że w pobliży nie ma otwartego ognia a nie

promiennika ciepła lub źródła iskier.
Palenie podczas przygotowania mieszanki i napełniania zbiornika jest zabronione
Napełniaj zbiornik paliwa tylko przy wyłączonym silniku
Nie napełniaj zbiornika do pełna. Przerwij napełnianie gdy do wlewu brakuje 10-20 mm.
Jeśli podczas napełnienie lub przygotowania mieszanki nastąpił wyciek paliwa natychmiast
wytrzyj i wysusz zabrudzenie.
6. Przed uruchomieniem pilarki odsuń się kilka metrów (min 3m) od miejsca przygotowania
mieszanki
7. Po nalaniu paliwa dokładnie zakręć korek wlewu paliwa
8. Karnister z paliwem przechowuj w suchym pomieszczeniu z dala od źródła ciepła oraz ognia

2.
3.
4.
5.

NAPEŁNIANIE PALIWEM

UWAGA! Dmuchawy wyposażone są w silnik dwusuwowy zasilany mieszanką paliwową składającą się z paliwa i oleju do

mieszanek paliwowych (nigdy nie używaj oleju do silników czterosuwowych). Olej zawarty w paliwie służy do smarowania
ruchomych części silnika. Praca na czystym paliwie może doprowadzić do zniszczenia silnika co nie podlega gwarancji
producenta.
PRZYGOTOWANIE MIESZNKI: paliwo bezołowiowe mieszaj z olejem do silników dwusuwowych w proporcji 25:1.
1 litr paliwa mieszaj z 40 ml oleju
2 litry paliwa mieszaj z 80 ml oleju
5 litrów paliwa mieszaj z 200 ml oleju
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Mieszankę przygotuj zawsze w czystym i przeznaczonym do tego karnistrze. Dokładnie oznacz zarówno karnister jak i miejsce
przechowywania mieszanki.
Napełnij karnister do połowy benzyną bezołowiową – np. 2 litry do karnistra 5 litrowego.
Następnie wlej odpowiednią ilość oleju – 200 ml na 5 litrów.
Uzupełnij karnister paliwem, zakręć a następnie wstrząśnij aby dokładnie wymieszać olej z paliwem a następnie zbiornik nożyc do
żywopłotu tak przygotowaną mieszanką.

PALIWO

DO POŁOWY

OLEJ

DODAJ OLEJ

PALIWO

UZUPEŁNIJ PALIWEM
DOKŁADNIE
WYMIESZAJ

Przed ponownym nalaniem mieszanki do zbiornika nożyc zawsze dokładnie wymieszaj mieszankę w karnistrze. Do napełnienia zbiornika
nożyc zawsze używaj lejka aby nie dopuścić do rozlania mieszanki. Zbiornik paliwa napełnij zostawiając 10 – 20 mm wolnej przestrzeni
pod korkiem.
UWAGA:
1. Nie mieszaj paliwa i oleju bezpośrednio w zbiorniku urządzenia.
2. Nie używaj oleju przeznaczonego do silników zaburtowych klasy NMMA oraz BIA.
3. Używaj tylko i wyłącznie oleju przeznaczonego do mieszanek silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem. Używanie
innego rodzaju oleju grozi uszkodzeniem silnika.

URUCHAMIANIE I ZATRZYMANIE URZĄDZENIA
Przed uruchomieniem urządzenia: napełnij mieszanką zbiornik paliwa zgodnie z instrukcją obsługi – poprzedni rozdział. Połóż
dmuchawę na ziemi z dala do osób postronnych, dzieci oraz zwierząt.
START SILNIKA
1. Upewnij się, że urządzenie jest kompletnie złożone.
2. Upewnij się , że rura wydmuchu oraz dolot powietrza do silnika są drożne.
3. Oczyść teren pracy.
4. Po uruchomieniu silnika pozwól mu przez kilka chwil popracować na wolnych obrotach.
5. Ciągnąc za linkę rozrusznika wyciągaj ją do max 2/3 długości.
UWAŻAJ ! ZALECAMY NIE DEMONTOWANIE UKŁADU ROZRUSZNIKA. WSZELKIE NAPRAWY ZLECAJ AUTORYZOWANEMU
PUNKTOWI SERWISOWEMU.
UWAGA:
1. Nie wyciągaj linki rozrusznika do końca.
2. Nie puszczaj gwałtownie linki rozrusznika po uruchomieniu silnika.
UWAŻAJ !: Zawsze podczas pracy noś ochronnik słuchu, okular ochronne oraz rękawice ochronne. Przed jakąkolwiek
kontrolą lub konserwację zawsze zatrzymaj silnik, upewnij się że elementy wirujące zatrzymały się oraz zdejmij przewód
wysokiego napięcia ze świecy. Uważaj na gorące elementy mogące spowodować poparzenie. Nigdy nie pracuj
uszkodzonym urządzeniem.
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PRACA DMUCHAWĄ
Zawsze podczas pracy noś ochronnik słuchu, okular ochronne oraz rękawice ochronne.

KIEDY SILNIK JEST ZIMNY LUB SKOŃCZYŁO SIĘ PALIWO W ZIORNIKU.
1. Przesuń przełącznik w pozycję „I”
2. Podpompuj paliwo za pomocą pompki „primera”

3. Wyciągnij do końca dźwignię ssania

4, Połóż dmuchawę na ziemi.
5, Upewnij się że stoisz stabilnie na ziemi. Chwyć uradzenie lewą
ręką
6, Prawą dłonią ciągnij Linke rozrusznika.
7, Linkę rozrusznika wyciągaj maksymalnie do 2/3 jej długości
8, W chwili gdy silnik zapali pozwól swobodnie i wolno aby link
rozrusznika nawinęła się na kółko rozrusznika.

KIEDY SILNIK JEST GORĄCY
Ponowny rozruch silnika po jego uprzednim zatrzymaniu.
1.
2.
3.
4.

Przesuń wyłącznik w pozycję „I”
Podpompuj paliwo kilkukrotnie
Przesuń dźwignię ssania do pozycji „RUN”
Pociągnij za linkę rozrusznika.

UWAGA
Zastosuj procedurę startu jak przy zimnym silniku jeśli silnik nie zapalił po 4 próbach.
JEŚLI PO URUCHOMIENIU SILNIK GAŚNIE oznacza to, że dźwignia ssania wciąż jest w pozycji OPEN.
Może doprowadzić to do zalania świecy
1.

Odkręć i wysusz świecę.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

2.

Wciśnij dźwignię przepustnicy do końca
Kilkukrotnie pociągnij za linkę rozrusznika.
Ponownie wkręć świecę zapłonową.
Przesuń wyłącznik w pozycję „I”
Przesuń dźwignię ssania w pozycję OPEN
Uruchom silnik ponownie.
GASZENIE SILNIKA
Przesuń dźwignię przepustnicy w pozycję wolnych
obrotów i pozwól aby silnik przez chwilę pracował na
wolnych obrotach wychładzając się.
Przesuń wyłącznik w pozycję „O”

OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEMENT

CZYNNOŚĆ

Całe urządzenie

Ocena wzrokowa
Czyszczeni
Czyszczeni
Wymiana
Czyszczeni
Wymiana
Czyszczeni
Regulacja
Wymiana
Regulacja
Czyszczenie
Sprawdzenie
Sprawdzenie
Wymiana
Dokręcenie

Filtr powietrza
Filtr paliwa
Świeca zapłonowa

Gaźnik
System chłodzenia
Tłumik
Przewód paliwa
Wszystkie połączenia
śrubowe

PRZED
STARTEM
x
x

CO
MIESIĄC

CO ROK

W PRZYPADKU
USZKODZENIA

W PRZYPADKU
ZNISZCZENIA

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

Częstotliwość konserwacji: Co 25 godzin pracy należy wykręcić i sprawdzić
świecę zapłonową. Co 100 godzin pracy świecę należy wymienić.
Konserwacja: Święcę należy czyścić specjalną drucianą szczotką. W tym celu zdejmij
osłonę świecy oraz przewód wysokiego napięcia a następnie przy pomocy klucza
wykręć świecę zapłoną. Wyczyść elektrody i upewnij się, że odległość między
elektrodami wynosi 0,6 – 0,7 mm. Wkręć ponownie świecę i przykręć ją siłą 10,7 –
16,6 Nm a następnie ponownie zamontuj pokrywę.

FILTR POWIETRZA
Częstotliwość konserwacji: filtr powietrza powinien być czyszczony codziennie szczególnie gdy pracujesz w dużym zakurzeniu. Co 100
godzin pracy należy filtr wymienić.
Konserwacja: Wyjmij filtr gąbkowy i umyj go w ciepłej wodzie z detergentem a następnie wysusz. Na suchy filtr polej kilka kropli oleju
SEA 30 a sam filtr wyciśnij tak aby rozprowadzić dokładnie olej po całym filtrze. Ponownie zamontuj filtr.
OŻEBROWANIE CHŁODZĄCE SILNIKA
Częstotliwość konserwacji: Minimum co 25 godzin pracy należy czyścić ożebrowanie silnika tak aby powietrze swobodnie mogło
chłodzić silnik. Nie wykonywanie tej czynności może doprowadzić do przegrzania silnika.
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PRZECHOWYWANIE
Jeśli nie będziesz używać dmuchawy przez kilka miesięcy zalecamy opróżnienie zbiornika paliwa. Gdy zbiornik paliwa jest już pusty
uruchom silnik aż do wypalenia mieszanki z gaźnika. Zdejmij przewód wysokiego napięcia, wykręć świecę, wlej kilka kropel oleju
silnikowego wkręć świecę i pociągnij za linkę rozrusznika aby rozprowadzić olej po cylindrze.
Dmuchawę przechowuj w suchym miejscu z dala od promienników ciepła oraz ognia.

UWAŻAJ
Podczas tej czynności może dojść do wypryśnięcia oleju. Zawsze chroń Swoje oczy! Urządzenie przechowuj w suchym miejscu z dala od
źródeł ciepła i ognia.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
AMA s.p.a. via Puccini, 28 – 42018 San Martino In Rio (RE) Italy
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że Dmuchawo-Odkurzacz Spalinowy
model AG1 BLV
SPEŁNIAJA WYMAGANIA NASTĘPUJĄCYCH NORM
EEC/ 98/37, EEC89/336 , 2000/14

THE CHAIRMAN
Malavolti Luciano

I DYREKTYW EEC/89/392 – EEC/91/368

Wszystkie produkty AMA S.p.A. podlegają ciągłemu rozwojowi i z tej przyczyny rezerwujemy sobie prawo do
możliwych zmian i modyfikacji nożyc do żywopłotu bez wpływu na ich zgodność z obowiązującymi normami.
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GWARANCJA
1) Dmuchawy objęte są 24 miesięczną gwarancją licząc
od daty zakupu.
2) Gwarancja wchodzi w życie z dniem zakupu.
Uprawnienia z tytułu gwarancji realizowane będą
jedynie po okazaniu ważnej karty gwarancyjnej z
pieczątką i podpisem sprzedawcy.
3) Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie uszkodzenia
powstałe w trakcie prawidłowego, zgodnego z
instrukcją użytkowania.
4) Klient ma prawo żądać od sprzedawcy lub jego
reprezentanta
naprawy lub wymiany uszkodzonych
części lub też, w przypadku , gdy naprawa jest
niemożliwa – wymiany całej kosiarki.
5) Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym
użytkowaniem lub nie przestrzeganiem wymaganych
środków ostrożności nie będą objęte
gwarancją. Gwarancji nie podlegają również
żadne elementy ulegające normalnemu zużyciu
w trakcie eksploatacji np. paski, noże, itd.
6) Gwarancja wygasa w następujących
okolicznościach:
- z powodu niewłaściwego zabezpieczenia i
czyszczenia.

- używania dmuchawy niezgodnie z przeznaczeniem
np. jako sprzętu profesjonalnego lub
służącego do wypożyczania.
- w przypadku stosowania przez użytkownika
nieoryginalnych części zamiennych.
- wad powstałych w związku z niewłaściwą
samowolną naprawą lub przeróbkami
konstrukcyjnymi dokonanymi przez osoby
nieuprawnione.
7) Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu należy
natychmiast zgłosić firmie transportowej, jednocześnie
opisując je na dokumentach transportowych, w
przeciwnym razie gwarancja na zakupiony towar
przepada.

KARTA GWARANCYJNA

MODEL

Pieczęć Sprzedawcy, data, podpis

Dystrybutor w Polsce:
Ama Poland Sp. z o.o.
Ul. Zwoleńska 120/11, 04-761 Warszawa, Polska
Tel/fax: 22 769 76 61, info@amapoland.pl, www.amapoland.pl
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