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Použitie 
Odsávačka je určená pre ľahkú a rýchlu úpravu 
hladiny oleja alebo pre vypúšťanie oleja alebo 
paliva, napríklad z kosačiek na trávu, 
motocyklov, kompresorov, generátorov atď. 
Použitie pre iné chemikálie, napr. kyseliny, lúhy, 
laky a nátery je zakázané. 
Prevádzkovateľ alebo užívateľ je zodpovedný za 
prípadné zranenie iných osôb alebo škody na ich 
majetku. 
Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným 
použitím alebo nesprávnou obsluhou. 
 

Bezpečnostné pokyny 

 

Pred prvým použitím zariadenia si 
pozorne prečítajte tento návod na 
použitie, najmä pokyny pre vlastnú 
bezpečnosť a bezpečnosť ostatných. 
Návod uschovajte na bezpečnom 
mieste, a odovzdajte ho prípadnému 
následnému vlastníkovi tak, aby 
informácie v nich obsiahnuté boli 
užívateľom k dispozícii po celú dobu 
životnosti zariadenia. 

 
Upozornenie: Aby ste sa vyhli nehodám 
a zraneniam: 

• Zaistite, aby sa žiadne deti alebo zvieratá 
nepohybovali v blízkosti pracovnej plochy. 

• Zaistite správnu likvidáciu obalového materiálu. 
• Pohonné hmoty a mazivá môžu byť zdraviu 

škodlivé. Vyhnite sa priamemu kontaktu s 
pokožkou a vdychovaniu výparov paliva. 
Zasiahnutú kožu umyte vodou a mydlom. 
Odporúčame používať ochranné rukavice, ktoré 
sú odolné kyseline a lúhu. 

• Pred použitím sa uistite, že zariadenie je 
zmontované správne, aby sa zabránilo úniku 
odčerpávanej tekutiny. 

• Nepoužívajte na odčerpávanie iných chemikálií, 
ako napríklad kyselín, lúhov, lakov, náterových 
hmôt a pod. 

• Palivá a výpary z palív sú horľavé! 
- Vždy dodržiavajte miestne požiarne vyhlášky 

a dodržujte všeobecné pokyny pre bezpečné 
zaobchádzanie s horľavinami ako prevenciu 
proti vzniku požiaru. 

- Nepoužívajte zariadenie na vypúšťanie paliva 
alebo oleja, keď je motor v chode, alebo keď 
je ešte horúci. 

- Pri manipulácii s palivom, zaistite dobré 
vetranie. 

- Pri práci so zariadením nefajčite a držte sa 
bokom od zdrojov tepla, iskier a otvoreného 
ohňa. 

- Veko nádrže otvárajte so zvýšenou 
opatrnosťou, aby sa prípadný pretlak v nádrži 
mohol pomaly uvoľniť. 

- Pri práci so zariadením dbajte na to, aby sa 
žiadna tekutina nerozliala. Rozliatu tekutinu 
opatrne odstráňte. 

- Po výmene paliva alebo oleja naštartujte 
motor vo vzdialenosti najmenej 3 m od 
plniaceho miesta. 

• Správne skladovanie: 
- Udržujte palivá a maziva v bezpečí, mimo 

dosahu detí. 
- Zariadenie, palivá a mazivá skladujte tam, kde 

nehrozí žiadne riziko, kde by sa unikajúce 
palivo alebo výpary mohli dostať do kontaktu s 
iskrami alebo s otvoreným plameňom. 
Zdrojom iskrenia môžu byť napríklad 
elektrické zariadenia. 

- Používajte vhodné a schválené nádoby pre 
skladovanie palív a mazív. 

• Použité mazivá a palivá vrátane znečistených 
materiálov (handry, nádoby a pod) zlikvidujte 
podľa miestnych platných predpisov na ochranu 
životného prostredia (pozri kapitolu "Likvidácia / 
ochrana životného prostredia"). 

 

Rozsah dodávky 
Rozbaľte balenie a skontrolujte úplnosť: 

1 Záchytná nádrž, 1,5 l 
2 Sacia hadica na olej (ø 10 mm) 
3 Univerzálna zátka so zámkom 
4 Sacia hadica na palivo (Ø 8 mm) s 
hadicovým adaptérom 
5 Ručná pumpa 
6 Svorka 
7 Lievik 

 

Príslušné obrázky nájdete na 
rozkladacej stránke. 

 

Popis funkcie 
Odsávačka je vybavená ručnou pumpou. 
Pohybom rukoväte pumpy hore a dole sa vytvára 
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podtlak, ktorý spôsobuje čerpanie tekutiny do 
sacej hadice a následne do záchytnej nádrže. 
Univerzálna zátka so zámkom umožňuje použitie 
záchytných nádrží s otvormi rôznych veľkostí. 
 

Uvedenie do prevádzky 
Montáž 

 
1. Nasaďte zátku so zámkom (3) do 

hrdla záchytnej nádrže (1). 
2. Naskrutkujte valec pumpy (5) na 

mosadzný závit zátky (3). 
3. Vložte saciu hadicu (2/4) alebo saciu 

hadicu s adaptérom (6) cez zátku so 
zámkom do záchytnej nádrže. 

 
Prečerpávanie 

 

Uistite sa, že záchytná nádrž je už 
prázdna. Rozliatu tekutinu opatrne 
odstráňte. 

 

 
1. Na prečerpávanie vložte saciu hadicu 

do otvorenej nádrže alebo do motora 
cez otvor mierky. 

2. Niekoľkokrát popumpujte rukoväťou 
pumpy hore a dole. Čerpaná tekutina 
sa bude prečerpávať z nádrže do 
záchytnej nádrže. 

 

 

Ak chcete prerušiť čerpanie do nádrže, 
nasaďte na hadicu svorku (obr. A, č 6). 

 

 

Lievik (Obr. A, č 7) je súčasťou balenia 
a môže byť použitý na stáčanie 
prečerpanej tekutiny. 

Tekutinu v záchytnej nádrži nenechávajte dlho, 
čo najskôr ju prelejte do vhodnej nádoby. 
 

Čistenie 
Zariadenie skladujte v čistote. 
Povrch utrite mäkkou handričkou. Používajte 
mäkkú savú handričku na utretie uniknutého 
oleja alebo paliva. 

Znečistené handry zlikvidujte správne (pozri 
kapitolu "Likvidácia / ochrana životného 
prostredia"). 

 

Nečistite zariadenie vodou. 
Znečistená voda by mohla 
kontaminovať okolité prostredie 
alebo kanalizačný systém. 

 

Likvidácia / Ochrana životného 
prostredia 
Doslúžené zariadenie, príslušenstvo a balenie 
zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému 
prostrediu. 
Palivá a mazivá sú vodu znečisťujúce produkty, a 
preto sa nesmú dostať do zeme, vody alebo 
kanalizácie. 
Starý olej, zvyšky paliva a špinavé handry 
zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému 
prostrediu. 
Staré oleje a zvyšky paliva skladujte v uzavretých 
nádobách a odovzdajte ich v zberni 
nebezpečného odpadu. 
 

Záruka 
• Záručná doba na tento výrobok je 24 mesiacov. 
• Vady, ktoré boli spôsobené bežným 

opotrebením, preťažením alebo nesprávnym 
použitím, sú vylúčené zo záruky. 

• Vady, ktoré sú spôsobené chybou materiálu 
alebo výroby, budú bezplatne odstránené. 

• V prípade reklamácie kontaktujte naše 
najbližšie servisné stredisko. Tam získate 
ďalšie informácie o spôsobe vybavenia vašej 
požiadavky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


