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VYSVETLENIE VÝSTRAŽNÝCH SYMBOLOV

VAROVANIE!

Každý, kto prevzdušňovač používa, musí najprv starostlivo 
prečítať Prevádzkový návod a návod na údržbu a pre konkrétne 
použitie sa musí oboznámiť so všetkými ovládacími miestami.

NEBEZPEČENSTVO - Neuvádzať prevzdušňovač do prevádz-
ky, pokiaľ sa v blízkosti zdržiavajú osoby a obzvlášť deti.

NEBEZPEČENSTVO - Dbajte na to, aby ste sa rukami alebo 
nohami nedostali do blízkosti alebo pod rotujúce súčasti. Do-
držiavajte vždy primeranú vzdialenosť od otvoru pre vyhadzo-
vanie trávy. Nože bežia aj po vypnutí zariadenia ešte nejakú 
dobu ďalej.

NEBEZPEČENSTVO - Pred vykonávaním prác pri čistení alebo 
údržbe resp. inšpekcii musí byť zaistené, aby rezací nôž bol úpl-
ne v kľude. Odpojiť káble zapaľovania a odstrániť zapaľovaciu 
sviečku, aby sa zabránilo nechcenému spusteniu. 

MOTOR
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ZÁKLADNÉ PREVENTÍVNE 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
OBOZNÁMTE SA SO STROJOM
• Každý, kto prevzdušňovač používa, musí najprv starostlivo 

prečítať Prevádzkový návod a návod na údržbu a pre kon-
krétne použitie sa musí oboznámiť so všetkými ovládacími 
miestami.

• Nikdy nenechať používať prevzdušňovač deti mladšie ako 
16 rokov alebo osoby, ktoré nie sú úplne oboznámené s tý-
mito pokynmi. V niektorých štátoch môže byť minimálny vek 
užívateľa určený inak.

• Neuvádzať prevzdušňovač do prevádzky, pokiaľ sa v blíz-
kosti zdržiavajú osoby a obzvlášť deti.

• Pamätajte, že užívateľ v prípade nebezpečenstva a nehôd 
ručí voči tretím osobám a ich vecným hodnotám.

PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY
• Pri používaní prevzdušňovača vždy noste pevnú obuv a 

dlhé nohavice. Neobsluhovať prevzdušňovač naboso alebo 
v sandáloch.

• Skontrolujte dôkladne pracovisko a odstráňte všetky 
predmety, ktoré by mohli byť odvzdušňovačom vymrštené.

• DÔLEŽITÉ - Benzín je ľahko zápalný.
 • Benzín skladujte v špeciálnych k tomu určených 

nádobách.
 • Nádrž plňte len vonku a v priebehu doplňovania paliva 

nefajčite.
 • Naplňte nádrž skôr,ako spustíte motor. Nikdy neotvárajte 

veko nádrže a nikdy nedoplňujte benzín pri behu motora 
resp. kým je ešte horúci.

 • Pokiaľ dôjde k vyliatiu benzínu, nepokúšajte sa spustiť 
motor, ale odstráňte prevzdušňovač z miesta s vyliatym 
benzínom; až do úplného zmiznutia benzínových par sa 
vyvarujte vzniku iskier resp. manipulácie s otvoreným 
ohňom.

 • Benzínovú nádrž a nádobu na benzín pevne uzatvorte 
utiahnutím viečka.

• Vymeniť tlmič výfuku, pokiaľ je vadný alebo poškodený.
• Pred prevzdušňovaním vždy vizuálnou kontrolou 

skontrolovať, aby nože, upevňovacie skrutky nosiče nožov a 
rezné hrany neboli opotrebené alebo poškodené. Poškodené 
alebo opotrebené nože vymeniť spoločne s upevňovacími 
skrutkami.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY
• Nenechajte motor bežať v uzatvorenom alebo obmedzenom 

priestore, kde môže dôjsť k nahromadeniu nebezpečného 
kysličníku uhoľnatého, obsiahnutého vo výfukových 
plynoch.

• Pracujte na plochách, osvetlených denným svetlom alebo 
dostatočným umelým svetlom.

• Podľa možnosti nepoužívajte prevzdušňovač na mokrej 
tráve.

• Pri kosení na svahoch vždy zaujmite pevný postoj.
• Pri kosení nikdy nebehajte.
• Na svahoch koste vždy naprieč ku svahu, nikdy do kopca 

alebo z kopca.
• Pri zmene smeru na svahoch postupujte s mimoriadnou 

opatrnosťou.
• Nekoste na príliš strmých svahoch.
• Pri obracaní smeru prevzdušňovania a pri ťahaní 

prevzdušňovača smerom dozadu je nutné dodržiavať 
najvyššiu opatrnosť.

• Vypnúť motor (a tým nože), keď sa prevzdušňovač musí 
zdvihnúť pre transport, keď sa prechádza terén, ktorý nie je 
zatrávnený a keď sa prevzdušňovač preváža na pracovisko 
a z pracoviska.

• Nepoužívať prevzdušňovač, pokiaľ sú poškodené ochranné 
kryty resp. bezpečnostné zariadenie ako deflektor a/alebo 
zbierací vak nie sú namontované.

• Nemeniť nastavenie motora a nezvyšovať počet otáčok 

motora jeho manipuláciou.
• Pri spúšťaní motora je nutné postupovať opatrne: Dodržiavať 

návody na obsluhu a udržiavať nohy v bezpečnej vzdialenosti 
od nožov.

• V priebehu spúšťania prevzdušňovač nenakláňať, pokiaľ 
to nie je pre samotné spustenie nutné. V tomto prípade 
prevzdušňovač nenakláňať viac, než je nutné a zdvíhať len 
čast, vzdialenú od obsluhy.

• Nechoďte pri spúšťaní motora pred otvor pre vyhadzovanie 
trávy.

• Dbajte na to, aby ste sa rukami alebo nohami nedostali 
do blízkosti alebo pod rotujúce súčasti. Dodržiavajte vždy 
primeranú vzdialenosť od otvoru pre vyhadzovanie trávy.

• Prevzdušňovač nikdy nezdvíhať alebo netransportovať s 
bežiacim motorom.

• Zastaviť motor a odpojiť kábel zapaľovania od zapaľovacej 
sviečky.

 • Pred odstránením prekážky alebo pri uvoľňovaní otvoru 
vyhadzovača trávy.

 • Zastaviť motor a vyčkať, až sa nože úplne zastavia, skôr 
než sa odstráni zbierací vak na trávu alebo sa uvolní 
vyhadzovací otvor. Pred vykonávaním prác pri čistení alebo 
údržbe resp. inšpekcii musí byť zaistené, aby rezací nôž 
bol úplne v kľude. Odpojiť kabely zapaľovania a odstrániť 
zapaľovaciu sviečku, aby sa zabránilo nechcenému 
spusteniu.

 • Pokiaľ narazí prevzdušňovač na cudzie teleso, zastavte 
motor, odpojte kábel zapaľovania od zapaľovacej sviečky a 
dôkladne prezrite prevzdušňovač na prípadné poškodenia. 
Prípadné zistené škody nechajte opraviť, skôr ako sa 
prevzdušňovač uvedie opäť do prevádzky; obráťte sa na 
autorizované miesto zákazníckeho servisu.

 • Pokiaľ by prevzdušňovač nadmerne vibroval, zastavte 
motor a ihneď hľadajte príčinu. Silné vibrácie sú spravidla 
príznakom poruchy.

• V nasledujúcich prípadoch zastavte motor:
 • Zakaždým, keď je prevzdušňovač ponechaný bez dozoru.
 • Pred každým doplňovaním benzínu.
• Pri vypnutí motora nastavte páku plynu na voľnobeh a 

uzatvorte po zastavení motora benzínový kohút (pokiaľ je 
namontovaný).

• Vždy sa musí dodržiavať bezpečnostná vzdialenosť, daná 
vodiacimi madlami.

ÚDRŽBA A ULOŽENIE
• Všetky matice a skrutky musia byť vždy utiahnuté, aby bol 

prevzdušňovač vždy bez závad funkčný.
• Nikdy neskladovať prevzdušňovač v uzatvorenom priestore, 

pokiaľ je v nádrži benzín. Benzínové výpary sa môžu dostať 
do styku s otvoreným plameňom alebo zdrojom iskier.

• Pred uložením v uzatvorenom priestore vyčkajte na 
ochladenie prevzdušňovača.

• Ku zníženiu rizika požiaru očistite motor a tlmič výfuku od 
trávy, lístia alebo nadbytočného tuku.

• Kontrolujte často zbierací vak na trávu na opotrebenie a 
poškodenie.

• Z bezpečnostných dôvodov opotrebené alebo poškodené 
súčasti ihneď vymeniť. Používajte len originálne náhradné 
diely. Náhradné diely iných výrobcov môžu byť príčinou 
problémov s nevhodnými rozmermi a môžu spôsobiť škody 
resp.  môžu byť zdrojom ohrozenia.

• Prípadné vypúšťanie palivovej nádrže vykonávať len vo 
vonkajšom priestore.

• V pravidelných intervaloch kontrolujte upevnenie nožov a 
skrutky a maticu držiakov motora.

• Brúsenie a vyvažovanie noža a výmena sú práce, 
ktoré vyžadujú odborný personál a špeciálne náradie. 
Z bezpečnostných dôvodov by sa tieto práce vždy mali 
vykonávať v autorizovanej servisnej dielni.
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PREVZDUŠŇOVANIE
• Na trávniku sa v priebehu rokov vytvárajú machy a burina, čo vedie ku splstnateniu pôdy. Prevzdušnením sa odstraňuje skôrnatený 

povrch a trávnik opäť začne dýchať, pretože kyslík, voda a živiny sa lepšie dostávajú ku koreňom.
• Pred prevzdušňovaním trávnik pokosiť na výšku pribl. 40 mm.
• Prevzdušňovač používať len na suchom trávniku.
• Najlepšia doba pre prevzdušňovanie je v priebehu obdobia rastu, od začiatku apríla do septembra. Prevzdušňovať minimálne 

jedenkrát za rok. Pre dosiahnutie zeleného trávnatého koberca Vám doporučujeme, bezprostredne po prevzdušnení trávnik 
pohnojiť.

MONTÁŽ DRŽADLA

Namontovať spodné držadlo so skrutkou (A) a otočným 
gombíkom (B) podľa vyobrazenia.

Namontovať horné držadlo so skrutkou (C) a otočným 
gombíkom (D) podľa vyobrazenia.

Strmeň (E) spojiť pomocou skrutky a krídlovej matice s 
tiahlom (F).

Tiahlo (F) zablokovať pomocou skrutky a krídlovej matice 
s tiahlom (G).
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ZLOŽENIE DRŽADLA
Uvolniť tiahlo (F) zo strmeňa (E).

Tiahlo (F) sklopiť s tiahlom (G) po uvolnení skrutky a kríd-
lovej matice k sebe.

Uvolniť otočný gombík (B) so skrutkou (A) a sklopiť 
držadlo dopredu.

Otočný gombík (D) so skrutkou (C) uvolniť a držadlo, podľa 
vyobrazenia sklopiť na spodné držadlo.
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SPÚŠŤANIE A ZASTAVENIE

DÔLEŽITÉ, POZOR
Motor sa dodáva bez oleja.
PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY naplniť nádrž na 
olej.
NEPREKRAČUJTE ZNAČKU NAJVYŠŠIEHO STAVU
Pred použitím konzultovať priložené inštrukcie výrobcu 
motora.

SPUSTENIE:
Reguláciu vzduchu uviesť do polohy CHOKE          .
Ovládanie akcelerácie nastaviť na polohu FAST (1).
Nastaviť ovládanie vypínania na ON tak, že sa páka so 
stlačeným gombíkom ťahá proti držadlu (3).
Uchopiť držadlo lanka a pomaly ťahať, až je cítiť odpor. Po-
tom silno zatiahnuť za lanko, aby sa prekonala kompresia, 
zabránilo sa spätnému rázu a spustil sa motor.
V prípade potreby postup opakovať, pritom páčku sýtiča 
nastaviť na polohu RUN                a regulátor plynu na polohu 
FAST. Po spustení nechať motor bežať v polohe FAST.

ZASTAVENIE: 
Nastaviť ovládanie akcelerácie na minimum (2); potom 
nastaviť aretačné riadenie na OFF tak, že sa uvolní páka 
(3)  

SYSTÉM PRE ZDVÍHANIE A REGULÁCIU 
VÝŠKY NOŽOV

Páku (x) pohybovať smerom dopredu.

Pre reguláciu pák nožov platí nasledujúce: pri otáčaní 
otočnej hlavy doľava sa zvyšuje pracovná hĺbka, doprava 
sa zmenšuje 1x = 1mm).

PAMÄTAJ: Nože nechať prenikať do pôdy pribl. 3 mm.
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TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Sila................................................................................................................................................................................1800 W
Hmotnosť ......................................................................................................................................................................... 25 kg
Vak ................................................................................................................................................................... 40 l / 40.000 ml
Šírka ............................................................................................................................................................... 39 cm / 390 mm
Pracovná hĺbka .........................................................................................................................................................0 - 20 mm
Zaručená hladina akustického výkonu ...................................................................................................................... 79 db (A)
Vibrácie do držadla ......................................................................................................................................................... 5 m/s�

Prevod ........................................................................................................................................................klinovým remeňom

EU Prehlásenie o zhode
Podpísaní, Shigeharu Kominami a Rainer Bergfeld, splnomocnení spoločnosťou DOLMAR GmbH, prehlasujú, že zariadenia značky 
DOLMAR, typ: PV-3936 vyrobené spoločnosťou DOLMAR GmbH, Jenfelder Str. 38, D-22045 Hamburg, zodpovedajú základným 
požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia príslušných smerníc EU:

EU Smernica o strojoch 98/37/ ES, EU Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 89/336/ EHS (zmenené smernicami 91/263 EHS, 
92/31/EHS a 93/68 EHS), Hlukové emisie 2000/14/ES.

Riadenie o posúdení zhody bolo prevedené podľa prílohy V. Nameraná hladina akustického výkonu (Lwa) je 92,7 dB(A). Zaručená 
hladina akustického výkonu (Ld) je 94 dB(A).

Hamburg, dňa 10.02.2004
za DOLMAR GmbH

Shigeharu Kominami  Rainer Bergfeld
jednateľ    jednateľ

MONTÁŽ KOSAČKA ZBIERACÍ VAK

Nasaďte kovovú konštrukciu do látky (výkres 1).

Pomocou zaobleného držadla bežnej lyžice nasaďte štruk-
túru do okrajov spojky (výkresy 2-3-4).

Doporučujeme Vám najprv spojiť dlhé strany A a B a potom 
krátke strany C a D (výkres 5).
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Dielenský servis, náhradné diely a záruka

Údržba a opravy
Údržba a servis moderných prevzdušňovačov a konštrukčných celkov, ovplyvňujúcich bezpečnosť vyžadujú kvalifikované odborné 
vzdelanie a dielňu, vybavenú špeciálnymi nástrojmi a skúšobnými prístrojmi.
Všetky práce, ktoré nie sú popísané v tomto Prevádzkovom návode musia byť prevedené odbornou dielňou DOLMAR resp. zmluv-
nou dielňou Briggs&Stratton.
Odborník disponuje potrebným vzdelaním, skúsenosťami a vybavením, aby Vám sprístupnil vždy cenovo najvýhodnejšie riešenie 
a pomohol Vám radou aj činom.
Pri pokusoch o opravy tretími resp. neautorizovanými osobami zaniká záručný nárok.

Príslušná pre 4 taktný motor: Zmluvná dielňa Briggs&Stratton
Príslušná pre prístroj:  Odborná dielňa DOLMAR

Náhradné diely
Spoľahlivá trvalá prevádzka a  bezpečnosť Vášho prístroja závisí od kvality použitých náhradných dielov. Používajte len originálne 
náhradné diely.
Len originálne náhradné diely pochádzajú z výroby prístroja a zaručujú preto najvyššiu možnú kvalitu v materiáli, rozmeroch, funkcii 
a bezpečnosti.
Originálne náhradné diely a príslušenstvo obdržíte u Vášho odborného predajcu. Ten má taktiež k dispozícii potrebné zoznamy 
náhradných dielov pre zistenie čísel náhradných dielov a je priebežne informovaný o podrobnostiach vylepšení a noviniek v ponuke 
náhradných dielov. Odborných predajcov DOLMAR nájdete na: www.dolmar.com

Prosíme, pamätajte tiež, že pri použití iných, než originálnych dielov nie je možné záručné plnenie firmou DOLMAR alebo 
Briggs&Stratton.

Záruka 
DOLMAR zaručuje bezvadnú kvalitu a preberá náklady za odstránenie vady výmenou poškodených dielov v prípade vád materiálu 
alebo výrobných vád, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe po dni predaja.
Prosíme pamätajte, že v niektorých krajinách platia špecifické záručné podmienky V prípade pochybností sa informujte u Vášho 
predajcu. Ten je ako predajca výrobku zodpovedný za záruku.

Prosíme Vás o pochopenie, že sa na nasledujúce príčiny závad nemôže vzťahovať záruka:

• Nedodržiavanie prevádzkového návodu.

• Zanedbanie nutných prác pri údržbe a čistení.

• Škody v dôsledku nesprávneho nastavenia karburátora.

• Opotrebenie normálnym užívaním.

• Zjavné preťažovanie trvalým prekračovaním hornej hranice výkonu.

• Použitie násilia, nesprávna manipulácia, zneužitie alebo nehoda.

• Škody v dôsledku prehriatia z dôvodu znečistenia na kryte ventilátora.

• Zásah nepovolanej osoby alebo nesprávny technický servis.

• Použitie nevhodných náhradných dielov resp. iných než originálnych náhradných dielov DOLMAR, pokiaľ je toto príčinou ško-
dy.

• Použitie nevhodných alebo starých prevádzkových náplní.

• Škody, vzniknuté v dôsledku komerčného prenájmu.

Čistenie, ošetrovanie a práce pri nastavovaní sa neuznávajú ako záručné plnenie. Akékoľvek záručné práce musia byť vykonávané 
odborným predajcom DOLMAR.
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Poznámky
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Poznámky
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Poznámky



 Form: 995 703 467 (2.04 SK)

Zmeny vyhradenéDOLMAR GmbH
Postfach 70 04 20
D-22004 Hamburg 
Germany
http://www.dolmar.com

Odborných predajcov DOLMAR nájdete 
na: www.dolmar.com


