ZÁRUČNÍ LIST
1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo

v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo
materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství
nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u
něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme
v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje,
výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě
platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do
opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte
do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro
tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických
důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění.

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ
VIBRAČNÍ DESKA PC1100

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice
Tel. reklamačního odd.

Fax

266 190 156

T-Mobile

603 414 975

266 190 111

O2

601 218 255

266 190 100

Vodafone

608 227 255

http://www.uni-max.cz
E-Mail: servis@uni-max.cz

Výrobek: Vibrační deska PC1100
Typ:
PC1100
Výrobní číslo (série):
Datum výroby:
Záznamy opravny:
Datum prodeje, razítko, podpis:
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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.
Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým
uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval,
zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.
POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.
Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo
nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných,
popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.
Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno.
Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.
Pro usnadnění případné komunikace si zde opište
číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS
Vibrační deska s posuvem vpřed je zvláště vhodná pro hutnění a dláždění cest kolem domu, na zahradě a při různých stavebních pracích a úpravách. Stroj pohání jednoválcový,
čtyřtaktní, vzduchem chlazený, benzínový motor Loncin 163 ccm OHV, výkon 4,1 kW. Rozměr desky 530 × 370 mm, hloubka zhutnění 250 mm, rychlost pohybu 25 m/min, vibrační
údery 5 500 vpm, odstředivá síla 11 kN. Palivo bezolovnatý benzín, nádrž 3,6 l. Příslušenství obsahuje sklopnou rukojeť, odklápěcí pojezdová kola a pryžovou desku na dlažbu.

TECHNICKÁ DATA
Motor ................................................................................................................... Loncin 163 ccm OHV
Výkon ....................................................................................................................................... 4,1 k W
Rozměr desky ...................................................................................................................... 530 x 370
Hloubka zhutnění .....................................................................................................................250 mm
Rychlost pohybu ..................................................................................................................... 25 m/min
Vibrační údery ..................................................................................................................... 5 500 vpm
Odstředivá síla ........................................................................................................................... 11 kN
Palivo ..................................................................................................................... bezolovnatý benzín
Hmotnost brutto ........................................................................................................................... 69 kg
Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků
může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

Poznámka:
(1) Je-li stroj používán v prašném prostředí, provádějte údržbu častěji.
(2) Údržbu těchto položek musí provádět autorizovaný servis. Postupy pro údržbu jsou uvedeny v návodu.
Nebudete-li postupovat podle tohoto plánu údržby, může dojít k způsobení závady, na kterou se nebude
vztahovat záruka.

LIKVIDACE
Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou
legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně
recyklovatelné.
1. Demontujte všechny díly stroje.
2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.
3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie…).
Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.
Je zakázáno vhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.
Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na
zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ
Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším
termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme
za příznivé ceny.
Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za
poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni
balení a zabezpečení proti poškození.
Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného
příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci
výrobku.
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dbejte na to, aby se na motoru a tlumiči výfuku nacházela tráva, listí, zbytky maziva nebo karbon, protože by se zvýšilo riziko způsobení požáru.
Nikdy nehaste a nepolévejte tento stroj vodou nebo jinou kapalinou. Udržujte rukojeti stroje suché a
čisté a dbejte na to, aby nebyly znečištěny. Po každém použití proveďte očištění stroje.
Řádně dodržujte platné zákony týkající se likvidace benzínu, oleje atd., aby byla zaručena ochrana
životního prostředí.
Uložte nepoužívaný stroj mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které tento stroj neumí ovládat
nebo které neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby s tímto strojem pracovaly. Tento stroj je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Servis
Před prováděním čištění, opravy, kontroly nebo seřízení zastavte vždy motor a ujistěte se, zda došlo k
zastavení všech pohybujících se částí. Vždy se ujistěte, zda je spínač motoru v poloze vypnuto (OFF).
Odpojte koncovku kabelu od zapalovací svíčky a umístěte kabel v bezpečné vzdálenosti od této svíčky,
abyste zabránili náhodnému nastartování motoru.
Opravy tohoto stroje svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální náhradní
díly. Tak zajistíte bezpečný provoz stroje.
Plán údržby
Interval pravidelné údržby
Provádět každý označený měsíc
nebo po uplynutí uvedených

Každé

provozních hodin, dle aktuálnosti

použití

POLOŽKA
Množství motoro-

Zkontrolovat

První

Každé 3

Každých 6

měsíc

měsíce

měsíců

nebo 20

nebo 50

nebo 100

provozních

provozních

provozních

hodin

hodin

hodin

Každý rok
nebo 200
provozních
hodin

O

vého oleje
Vyměnit
Vzduchový filtr

Zkontrolovat
Vyčistit

Zapalovací svíčka

Zkontrolovat

O

O

O
O (1)
O

-

O

nastavit
Vyměnit
Lapač jisker

Vyčistit

Vůle ventilů

Zkontrolovat

O
O (2)

- nastavit
Spalovací komora

Vyčistit

Palivová nádrž a

Vyčistit

Po každých 300 provozních hodinách (2)
O (2)

filtr paliva
Palivové potrubí
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Zkontrolovat

Symboly používané v těchto instrukcích
Pozor!
Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody..
Varování!
Nebezpečí poškození
Poznámka:
Dodatečná informace
Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly:
! Obecné
• Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
• Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky
spojenými s jeho nesprávným užíváním.
• Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a
možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
• Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
• Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
• Vždy udržujte stabilní postoj.
• Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci, pokud se na ni
nemůžete plně soustředit.
• Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
• Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
• Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
• Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
• Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
• Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor,
bezpečnostní obuv, apod.).
• Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
• Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
• Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
• Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu
nebo jiné poškození.
• Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
• Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
• Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
• Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
• Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
• Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
• Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na
poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
• Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
• Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
• Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
• Před spuštěním vibrační desky zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně.
Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.

Každé 2 roky (v případě potřeby vyměnit) (2)
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• Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou
správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci vibrační desky.
• Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo
vyměnit.
! Sestavy
• Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

plynu nedochází k
správnému zvýšení
otáček motoru.
Při zhutňování do-

Příliš vysoké otáčky na tvrdém

chází k problémům s

povrchu.

Bezpečnostní pokyny k produktu PC1100

Nastavte páčku plynu na nižší otáčky.

ovládáním vibrační
desky (stroj příliš

Před prvním použitím tohoto nového stroje si pečlivě přečtěte celý tento návod k obsluze. Věnujte speciální pozornost všem upozorněním a varováním.

poskakuje nebo se

Tato vibrační deska působí silou na uvolněnou zeminu nebo na jiné materiály, aby došlo k
zvětšení jejich hustoty a nosnosti a používá se zejména pro malé opravy a pro údržbu. Uvolněná zemina nebo částečky materiálu jsou specifickým způsobem přesouvány nebo přeskupovány tak, aby byly
co nejblíže u sebe a aby bylo zabráněno vzniku vzduchových kapes nebo dutin. Použitím této vibrační
desky se zvyšuje nosnost povrchu, zmenšuje se průsak vody, zabraňuje se usazování a vzdouvání
půdy, zabraňuje se smršťování a škodám způsobeným mrazem. Je ideální pro zhutňování granulované
zeminy, písků, štěrků, drceného kameniva a smíšených půd v uzavřených prostorech. Řada užitečného
příslušenství umožňuje použití při všech druzích aplikací.

dopředu)

SYMBOLY
Na štítku tohoto stroje mohou být následující symboly. Tyto symboly poskytují důležitou informaci týkající se tohoto stroje nebo pokynů pro jeho obsluhu.

kymácí směrem

ÚDRŽBA
•
•
•
•
•

Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla.
Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

Péče o stroj a jeho údržba
Nikdy toto zařízení nezvedejte nebo nepřenášejte, je-li jeho motor v chodu.

Pečlivě si přečtěte tyto pokyny pro použití.

Nepůsobte na tento stroj silou. Používejte pro prováděnou práci správný typ stroje. Správný typ stroje
provede práci lépe a bezpečněji, bude-li použit pro určené účely.
Neměňte nastavení regulátoru motoru a nepřetáčejte motor. Regulátor ovládá maximální bezpečné
provozní otáčky motoru.
Neprovádí-li stroj práci, nenechávejte motor v chodu ve vysokých otáčkách.

Vždy používejte vhodnou ochranu zraku a sluchu, bezpečnostní pracovní obuv, rukavice a ochrannou
přilbu.

Nevkládejte ruce nebo chodidla do blízkosti rotujících dílů.
Vyvarujte se kontaktu s horkým palivem, olejem, výfukovými plyny a horkými povrchy. Nedotýkejte se
motoru nebo tlumiče výfuku.

Je přísně zakázáno odstraňovat nebo neoprávněně zasahovat do ochranných a bezpečnostních zařízení.

Tyto části jsou během provozu stroje velmi horké. Tyto části zůstávají horké ještě chvíli po zastavení
stroje. Před prováděním údržby nebo před prováděním jakéhokoli seřízení nechejte vychladnout motor.
Začne-li motor vydávat neobvyklé zvuky nebo začne-li neobvykle vibrovat, okamžitě zastavte motor,
odpojte koncovku kabelu od zapalovací svíčky a zkontrolujte příčinu. Neobvyklá hlučnost nebo vibrace
obyčejně upozorňují na problém.

Udržujte bezpečnou vzdálenost od rotujících dílů.

Nedotýkejte se horkého výfuku, protože by mohlo dojít k vážným popáleninám.

4

Používejte pouze příslušenství a doplňky schválené výrobcem. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo
vést k zranění osob.
Provádějte údržbu stroje. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohybujících se částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod stroje. Je-li stroj poškozen, před použitím jej
nechejte opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou stroje.
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ventilace.
Neukládejte vibrační desku s palivem v palivové nádrži na nevětraném místě, kde by se mohly dostat
výpary paliva k otevřeným plamenům, zdrojům jiskření, kontrolním plamínkům nebo jiným zdrojům
vznícení.
Používejte pouze schválené kanystry na palivo.

Nekuřte a nepřibližujte se s otevřeným plamenem. Buďte velmi opatrní při ukládání, manipulaci a použití
paliva, protože jsou jeho výpary vysoce hořlavé a výbušné.

ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ
Problém

Příčina

Řešení

Motor nelze nastar-

1. Odpojená koncovka kabelu od

1. Upevněte koncovku kabelu řádně na

tovat.

zapalovací svíčky.

zapalovací svíčku.

2. Spotřebované palivo nebo

2. Použijte čerstvé palivo.

staré palivo.

3. Nastavte ovládací páčku plynu do

3. Ovládací páčka plynu není ve

správné polohy pro startování motoru.

správné poloze pro startování

4. Při startování studeného motoru musí

motoru.

být sytič nastaven do uzavřené polohy.

4. Sytič v poloze otevřeno (ON).

5. Vyčistěte palivové potrubí.

5. Zablokované palivové potrubí.

6. Proveďte očištění, nastavení odtrhu

6. Znečištěná zapalovací svíčka.

nebo výměnu zapalovací svíčky.

7. Motor přeplavený palivem.

7. Před opětovným startováním počkejte
několik minut a neprovádějte čerpání
paliva.

Chod motoru je

1. Uvolněný kabel zapalovací

1. Připojte a utáhněte kabel zapalovací

nepravidelný

svíčky.

svíčky.

2. Chod motoru se sytičem v

2. Nastavte sytič do polohy UZAVŘENO

poloze OTEVŘENO (CHOKE).

(OFF).

3. Zablokované palivové potrubí

3. Vyčistěte palivové potrubí. Naplňte

nebo staré palivo.

nádrž čerstvým a čistým palivem.

4. Zanesený ventil.

4. Očistěte ventil.

5. Voda nebo nečistoty v palivo-

5. Vypusťte palivovou nádrž. Naplňte

vém systému.

nádrž čerstvým palivem.

6. Znečištěný vzduchový filtr.

6. Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr.

1. Nedostatečné množství moto-

1. Naplňte klikovou skříň správným ole-

rového oleje.

jem.

2. Znečištěný vzduchový filtr.

2. Vyčistěte vzduchový filtr.

3. Omezený průtok vzduchu.

3. Sejměte kryt dmychadla a proveďte

Motor se po nasta-

Ovládání plynu je znemožněno

Odstraňte nečistoty a proveďte očištění.

vení ovládání plynu

nečistotami.

Motor se přehřívá.

vyčištění.

do polohy stop nezastaví, nebo po nastavení ovládání
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Udržujte děti a nepovolané osoby v bezpečné vzdálenosti.
BEZPEČNOST
Základní bezpečnostní předpisy
Seznamte se s tímto strojem
Přečtěte si a nastudujte návod k obsluze a všechny nálepky nacházející se na stroji. Seznamte se s
použitím tohoto stroje, se všemi omezeními a také se specifickými riziky souvisejícími s jeho použitím.
Tyto vibrační desky nejsou určeny pro použití na kompaktních půdách, jako jsou jíly nebo tvrdé povrchy
jako beton.
Kompletně se seznamte s ovládacími prvky a s jejich správným použitím. Naučte se, jak provést zastavení tohoto stroje a jak rychle deaktivovat jeho ovládací prvky.
Zajistěte, aby si obsluha stroje přečetla a nastudovala všechny pokyny a bezpečnostní opatření, které
jsou uvedeny v návodu k obsluze motoru, který je dodán společně s tímto strojem. Nepokoušejte se
používat tento stroj, dokud si zcela nenastudujte správnou obsluhu a údržbu motoru a postup, jak zabránit způsobení zranění a poškození majetku.
Pracovní prostor
Nikdy nestartujte a nepoužívejte motor v uzavřených prostorech. Výfukové plyny jsou nebezpečné,
protože obsahují oxid uhelnatý, což je smrtelně jedovatý plyn bez zápachu. Pracujte s tímto strojem
pouze na dobře větraném místě.
Nikdy nepoužívejte tento stroj při snížené viditelnosti nebo při nedostatečném osvětlení.
Bezpečnost osob
Nepracujte s tímto strojem, jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků, které mohou ovlivnit vaši schopnost správného rozhodování.
Vhodně se oblékejte. Používejte dlouhé pracovní kalhoty, obuv a rukavice. Nenoste volný oděv, krátké
kalhoty a žádné šperky. Máte-li dlouhé vlasy, zajistěte, aby byly nad úrovní vašich ramen. Dbejte na to,
aby se vaše vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti pohyblivých částí. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Před nastartováním motoru zkontrolujte celý stroj. Dbejte na to, aby byly všechny kryty na určených
místech a aby byly funkční. Ujistěte se, zda jsou všechny spoje řádně utaženy.
Nikdy nepoužívejte tento stroj, musí-li být opraven nebo není-li v bezvadném provozním stavu. Před
požitím stroje zajistěte výměnu všech poškozených nebo scházejících dílů. Zkontrolujte, zda nedochází
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k únikům paliva. Udržujte tento stroj v v bezpečném provozním stavu.

Vypnutí motoru z důvodu nedostatku oleje

Pokud motor nelze zapnout nebo vypnout pomocí spínače, se strojem nepracujte. Jakýkoli stroj poháněný benzínovým motorem, který nelze ovládat pomocí spínače motoru, je nebezpečný a musí být
opraven.

Je-li v motoru nedostatečné množství oleje, bude aktivován systém automatického vypnutí motoru z
důvodu nedostatku oleje. V takovém případě nebude umožněno nastartování motoru nebo po krátké
době dojde k jeho automatickému vypnutí. Motor nelze nastartovat, dokud nebude provedeno doplnění
motorového oleje.

Vytvořte si návyk provádět vizuální kontrolu, zda jsou před zapnutím sejmuty ze stroje všechny klíče a
seřizovací přípravky. Klíč nebo přípravek ponechaný na rotující části stroje může způsobit zranění osob.
Při práci s tímto strojem buďte stále pozorní, sledujte, co provádíte a používejte zdravý rozum.
Nepřekážejte sami sobě. Nepoužívejte tento stroj, jste-li bosí, máte-li pouze sandály nebo jinou lehkou
obuv. Používejte bezpečnou pracovní obuv, která bude chránit vaše nohy a která nebude klouzat na
kluzkém povrchu. Při práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna lepší ovladatelnost stroje v neočekávaných situacích.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před přepravou stroje nebo před prováděním jakékoli údržby nebo
opravy tohoto stroje nastavte spínač motoru do polohy vypnuto.
Dojde-li k přepravě nebo údržbě či opravě tohoto stroje, je-li spínač motoru v poloze zapnuto, může dojít
k způsobení nehody.

ZVEDÁNÍ/PŘEPRAVA
Viz technické údaje, kde je uvedena hmotnost stroje. Před zvedáním, přepravou nebo uložením stroje
uvnitř budov nechejte tento stroj vychladnout, abyste zabránili způsobení popálenin nebo vzniku požáru.
Tento stroj může být zvedán pomocí rukojetí na jeho přední a zadní části, jako na uvedeném obrázku.
Tento stroj musí být přepravován ve vzpřímené poloze, aby bylo zabráněno úniku paliva. Nenechávejte
stroj ležet na jeho boční nebo horní části.
Zajistěte nebo uvažte stroj pomocí zvedacích rukojetí, abyste zabránili jeho posuvu nebo převrácení.
Je-li tento stroj zvedán nesprávným způsobem, může dojít k jeho pádu a k následnému poškození nebo
zranění osob. Zvedejte stroj pomocí rukojetí nacházejících se na základně desky.

Bezpečnost týkající se paliva
ULOŽENÍ
Palivo je velmi hořlavé a jeho výpary mohou při vznícení explodovat. Při práci proveďte taková opatření,
abyste snížili riziko způsobení vážného zranění.
Při doplňování nebo vypouštění palivové nádrže používejte na benzín schválené nádoby a pracujte
venku na čistém a dostatečně větraném místě. Při doplňování paliva nebo při práci s tímto strojem
nekuřte, zamezte kontaktu se zdrojem jiskření, s otevřeným plamenem nebo s jiným zdrojem vznícení.
Nikdy nedoplňujte palivo uvnitř budov.
Udržujte uzemněné vodivé předměty, jako jsou nářadí, v bezpečné blízkosti od odkrytých živých elektrických částí a spojů, abyste zabránili jiskření nebo zkratování. V těchto podmínkách by mohlo dojít k
vznícení výparů.
Před doplňováním paliva do palivové nádrže vždy zastavte motor a nechejte jej vychladnout. Nikdy
nesnímejte víčko palivové nádrže a nedoplňujte palivo, je-li motor v chodu nebo je-li horký. Nepracujte s
tímto strojem, dochází-li k únikům z palivového systému.
Povolujte víčko nádrže pomalu, aby došlo k uvolnění tlaku z této nádrže.
Nikdy nedoplňujte do nádrže nadměrné množství paliva (hladina paliva se nesmí nacházet nad horní
značkou).
Bezpečně utáhněte víčka palivové nádrže a všech zásobníků na palivo a setřete všechny zbytky rozlitého paliva. Nikdy nepoužívejte tento stroj bez řádně nasazeného víčka na palivové nádrži.
Bezpečně utáhněte víčka palivové nádrže a všech zásobníků na palivo a setřete všechny zbytky rozlitého paliva. Nikdy nepoužívejte tento stroj bez řádně nasazeného víčka na palivové nádrži.
Vyvarujte se vytváření zdrojů vznícení pro rozlité palivo. Dojde-li k rozlití paliva, nepokoušejte se startovat motor, ale přemístěte stroj mimo místo, kde došlo k rozlití paliva a nevytvářejte zdroje vznícení,
dokud nedojde k rozptýlení výparů paliva.
Ukládejte palivo ve schválených zásobnících určených speciálně pro tento účel.
Skladujte palivo na chladném a dobře větraném místě, kde bude bezpečně uloženo před zdrojem jis-
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Nebude-li vibrační deska používána déle než 30 dnů, proveďte níže uvedené kroky, abyste ji připravili
na uložení.
1. Vypusťte zcela palivovou nádrž. Uložené palivo obsahující etanol nebo MTBE může být během 30
dnů znehodnoceno. Znehodnocené palivo má vysoký obsah nečistot a může způsobit zanesení karburátoru a palivového systému.
2. Nastartujte motor a nechejte jej v chodu, dokud se nezastaví.
Tak bude zajištěno, že v karburátoru nezůstane žádné palivo. Nechejte motor v chodu, dokud se nezastaví. Tak pomůžete zabránit tomu, aby se uvnitř karburátoru vytvářely usazeniny a aby došlo k poškození motoru.
3. Je-li motor stále zahřátý, vypusťte z něj motorový olej. Doplňte do motoru čerstvý nový olej doporučeného typu podle návodu k obsluze.
4. Nechejte motor vychladnout. Demontujte zapalovací svíčku a nalijte do válce 0,05 l vysoce kvalitního
motorového oleje SAE-30. Zatáhněte pomalu za startovací lanko, aby došlo k nanesení oleje na stěny
válce. Zašroubujte zpět zapalovací svíčku.
Před opětovným startováním motoru po jeho uložení demontujte zapalovací svíčku a vypusťte z válce všechen olej.
5. Používejte pro očištění povrchu tohoto stroje čisté hadry a dbejte na to, aby nedošlo k zakrytí větracích drážek.
Nepoužívejte při čištění plastových dílů silné čisticí prostředky nebo prostředky na bázi ropy.
Tyto chemikálie mohou poškodit plasty.
6. Opatrně sklopte horní rukojeť směrem dolů. Dbejte na to, aby nedošlo k ohybu nebo přiskřípnutí ovládacích lanek.
7. Uložte tuto vibrační desku ve vzpřímené poloze v čisté a suché budově, ve které je zaručena dobrá
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kření, otevřeným plamenem nebo jinými zdroji vznícení.
ÚDRŽBA
Řádně prováděná údržba zajistí dlouhou provozní životnost tohoto stroje a jeho komponentů.
1. Zastavte motor. Motor musí být studený.
2. Nastavte páčku plynu do polohy pro NÍZKÉ otáčky (SLOW), sejměte koncovku kabelu ze zapalovací
svíčky a zajistěte ji, aby nedošlo náhodně k nastartování.
3. Zkontrolujte celkový stav vibrační desky.
Zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění šroubů, k vychýlení nebo zablokování pohybujících se dílů, k poškození jednotlivých dílů nebo k jiným stavům, které by mohly mít vliv na bezpečnost provozu. 4. Pomocí měkkého kartáče, vysavače nebo stlačeného vzduchu odstraňte z vibrační desky všechny nečistoty.
Potom namažte všechny pohyblivé části stroje strojním olejem vynikající kvality.
5. Vyměňte kabel zapalovací svíčky.
Nikdy nepoužívejte pro čištění této vibrační desky tlakovou myčku. Do vnitřních částí tohoto
stroje by mohla vniknout voda, která by mohla zničit hřídele, řemenice, ložiska nebo celý
motor. Použití tlakové myčky zkrátí provozní životnost stroje a omezí provozuschopnost.
Vzduchový filtr (obr. 11 - 12)
V této souvislosti si přečtěte také servisní informaci.
- Čistěte vzduchový filtr v pravidelných intervalech a je-li to nutné, proveďte jeho výměnu.
- Uvolněte obě příchytky a sejměte kryt vzduchového filtru.
- Vyjměte vložky filtru.
- Nepoužívejte pro čištění těchto vložek abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky na bázi benzínu.
- Čistěte tyto vložky poklepem o rovnou a pevnou plochu. Nejdou-li nečistoty odstranit, nejdříve vložky
omyjte v mýdlovém roztoku, potom je opláchněte čistou vodou a vysušte je stlačeným vzduchem.
- Montáž proveďte v opačném pořadí.
Zapalovací svíčka (obr. 13)

Nikdy neskladujte palivo nebo stroj s palivem v nádrži uvnitř budov, kde může dojít ke kontaktu výparů s
jiskrami, otevřeným plamenem nebo jiným zdrojem vznícení, jako jsou ohřívače vody, pece, sušičky a
další podobná zařízení. Před uložením v jakémkoli prostoru nechejte vychladnout motor.
Specifické bezpečnostní předpisy
Udržujte ruce, prsty a nohy v bezpečné vzdálenosti od vibrující desky, abyste zabránili způsobení zranění. Držte rukojeť vibrační desky pevně oběma rukama. Držíte-li rukojeť oběma rukama a jsou-li vaše
nohy v bezpečné vzdálenosti od základny vibrační desky, vaše ruce, prsty a nohy nemohou být základnou vibrační desky zraněny.
Při práci stůjte vždy za strojem. Nikdy neprocházejte nebo nestůjte před tímto strojem, je-li motor v
chodu.
Nikdy nepokládejte žádné nářadí nebo jiné předměty pod vibrační desku.
Udeří-li stroj do cizího předmětu, zastavte motor, odpojte koncovku kabelu od zapalovací svíčky, zkontrolujte celý stroj, zda nedošlo k jeho poškození a před opětovným nastartováním a použitím stroje zajistěte opravu vzniklého poškození.
Nepřetěžujte tento stroj zhutňováním prováděným do příliš velké hloubky pouze jedním průjezdem
stroje nebo příliš rychlým tempem.
Nikdy nepřemísťujte tento stroj příliš velkou přepravní rychlostí na tvrdém nebo kluzkém povrchu.
Při práci na štěrkových stezkách, chodnících nebo cestách a při jejich přejíždění buďte vždy velmi opatrní. Dávejte pozor na skrytá nebezpečí a silniční provoz. Nepřevážejte na tomto stroji jiné osoby.

Zkontrolujte zapalovací svíčku po 20 provozních hodinách a je-li to nutné, odstraňte nahromaděné
nečistoty měděným drátěným kartáčem. Potom provádějte kontrolu zapalovací svíčky po každých 50
provozních hodinách.
- Sejměte koncovku kabelu ze zapalovací svíčky otočením koncovky.
- Demontujte zapalovací svíčku pomocí dodaného klíče na zapalovací svíčku.
- Montáž proveďte v opačném pořadí.

Je-li motor v chodu, nikdy nenechávejte stroj v pracovní poloze a nenechávejte jej bez dozoru.

Výměna oleje a kontrola jeho množství (před použitím stroje) (B)

Vždy stoupejte do svahu velmi opatrně, v přímém směru a pozpátku, abyste zabránili převrácení stroje
na obsluhu.

Nejlepší postup pro výměnu motorového oleje je zahřátí motoru na jeho provozní teplotu.
- používejte pouze motorový olej s následující specifikací (15W40/< 0 °C: 5W30).
- Umístěte stroj na mírně nakloněnou plochu tak, aby se výpustná zátka na olej nacházela na nižší
straně stroje.
- Vyšroubujte výpustnou zátku na olej.
- Odstraňte zátku a nechejte horký olej vytéct do připravené nádoby.
- Jakmile bude starý olej vypuštěn, našroubujte zpět výpustnou zátku a znovu postavte stroj na rovnou
plochu.
- Naplňte motor takovým množstvím motorového oleje, aby byla jeho hladina na měrce vyznačena u
horní rysky.
- Důležité: Při kontrole množství motorového oleje měrku do otvoru nešroubujte, ale pouze ji zasuňte až
po závit.
- Starý olej likvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.
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Je-li zhutňování odloženo nebo při přemístění stroje na jiné pracoviště vždy zastavte motor.
Udržujte bezpečnou vzdálenost od okrajů výkopů a neprovádějte akce, které by mohly způsobit převrácení tohoto stroje.

Vždy parkujte stroj na pevném a rovném povrchu a vždy jej vypněte.
Omezte počet provozních hodin a provádějte pravidelné přestávky, abyste zkrátili dobu působení vibrací
a omezili jejich opakované působení na ruce. Snižte rychlost a sílu, jakou působíte na stroj při opakovaných pohybech.
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SESTAVENÍ, MONTÁŽ A OBSLUHA
• Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano,
vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

Hadice pro vypouštění oleje (11)
Provoz motoru se znečištěným motorovým olejem může způsobit jeho předčasné opotřebování a poškození. Pravidelná výměna motorového oleje je proto velmi důležitá. Tento stroj je vybaven ohebnou
hadicí pro vypouštění oleje, která umožňuje vypuštění oleje do vhodné nádoby.
Použití vibrační desky
Startování motoru
1. Nastavte páčku přívodu paliva do polohy OTEVŘENO (ON).
2. Chcete-li startovat studený motor, nastavte páčku sytiče do polohy UZAVŘENO (CLOSE).
Chcete-li znovu startovat již zahřátý motor, nastavte páčku sytiče do polohy OTEVŘENO (OPEN).
3. Přesuňte páčku plynu z polohy pro NÍZKÉ otáčky (SLOW) asi o 1/3 směrem k poloze pro VYSOKÉ
otáčky (FAST).
4. Nastavte spínač zapalování motoru do polohy ZAPNUTO (ON).
5. Použijte startér.
Navíjecí startér
Zlehka zatáhněte za rukojeť lanka navíjecího startéru, dokud neucítíte odpor. Potom zatáhněte za toto
lanko rázně a počkejte na návrat rukojeti do původní polohy.
Byla-li páčka sytiče při startování motoru nastavena do polohy UZAVŘENO (CLOSE), během zahřívání
motoru ji postupně přesunujte do polohy OTEVŘENO.
Použití
Jakmile bude motor zahřátý na provozní teplotu, přitáhněte páčku plynu, aby došlo k zvýšení otáček
motoru. Vibrační deska začne vibrovat a pohybovat se dopředu.
Počet přejezdů vibrační desky nutný pro dosažení požadovaného zhutnění bude záviset na typu půdy a
na obsahu vlhkosti. Maximálního zhutnění půdy bude dosaženo, jakmile bude docházet k nadměrným
zpětným rázům nebo bude-li toto zhutnění indikováno testovacími metodami. Nepoužívejte tento stroj
na extrémně tvrdém povrchu, jako je například beton.
Budete-li pracovat na nakloněném ploše, přivažte k vibrační desce tažné lano a pracujte s pomocníkem,
který vám pomůže vytahovat stroj nahoru do svahu.
Budete-li s touto vibrační deskou pracovat na asfaltovém povrchu, musíte použít postřikovací sadu na
vodu (volitelné příslušenství), abyste zabránili nalepování spodní desky na horký asfaltový povrch.
Zastavení motoru
Chcete-li v krizové situaci zastavit motor, jednoduše nastavte spínač motoru do polohy VYPNUTO
(OFF). V normálních provozních podmínkách použijte následující postup.
1. Nastavte páčku plynu do polohy pro NÍZKÉ otáčky motoru (SLOW).
2. Nastavte spínač zapalování motoru do polohy VYPNUTO (OFF).
3. Nastavte páčku přívodu paliva do polohy UZAVŘENO (OFF).
Nenastavujte ovládání sytiče do polohy UZAVŘENO (CLOSE), abyste zastavili motor. Mohlo
by dojít k zpětnému zážehu nebo k poškození motoru.
Volnoběžné otáčky
V případě, kdy neprobíhá zhutňování, nastavte páčku plynu do polohy pro nízké otáčky, abyste snížili
namáhání motoru. Snížení otáček motoru na volnoběh prodlužuje provozní životnost motoru a také šetří
palivo a snižuje hlučnost stroje.
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Motorový olej
Před nastartováním musíte motor naplnit motorovým olejem a palivem.
- Zkontrolujte množství paliva a je-li to nutné, proveďte jeho doplnění.
Z DŮVODU PŘEPRAVY BYL OLEJ VYPUŠTĚN.
Nebude-li provedeno doplnění oleje do motoru před jeho nastartováním, dojde k jeho trvalému poškození a k zrušení platnosti záruky na motor.
SEZNAMTE SE S VAŠÍ VIBRAČNÍ DESKOU
Popis a ovládací prvky
1. Ovládání plynu
2. Horní rukojeť
3. Spodní rukojeť
4. Tlumič výfuku
5. Vzduchový filtr
6. Palivová nádrž
7. Motor
8. Kryt řemenu
9. Budič (vibrační stůl)
10. Základna
11. Hadice pro vypouštění oleje
Ventil přívodu paliva (A)
Tento ventil uzavírá a otevírá průchod paliva mezi palivovou nádrží a karburátorem. Při chodu motoru
musí být páčka ventilu pro přívod paliva v poloze OTEVŘENO (ON). Není-li motor používán,nastavte
páčku ventilu přívodu paliva do polohy UZAVŘENO (OFF), abyste zabránili přeplavení karburátoru a
abyste omezili možnost úniku paliva.
Ovládání plynu (1))
Páčka plynu ovládá otáčky motoru. Pohyb této páčky plynu způsobuje snížení nebo zvýšení otáček
motoru.
Spínač zapalování motoru (C)
Spínač zapalování motoru umožňuje funkci systému zapalování motoru.
Při chodu motoru musí být spínač zapalování motoru v poloze ZAPNUTO (ON).
Nastavení spínače zapalování motoru do polohy VYPNUTO (OFF) zastaví motor.
Páčka sytiče (D)
Páčka sytiče způsobuje zavírání a otevírání přívodu vzduchu do karburátoru.
V poloze uzavřeno je směs paliva obohacena a usnadňuje startování studeného motoru.
V poloze otevřeno je do karburátoru dopravena správná směs paliva pro chod motoru po nastartování a
pro opětovné startování zahřátého motoru.
U některých motorů je použito dálkové ovládání sytiče než namontování páčky sytiče přímo na motor.
Rukojeť navíjecího startéru (E)
Zatažení na rukojeť navíjecího startéru pohání tento startér a umožňuje protáčení hřídele motoru.
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Rukojeť (obr. 3)
1. Vyklopte rukojeť jako na uvedeném obrázku. (obr. 2)
2. Namontujte rukojeť jako na uvedeném obrázku. Zasuňte koncové části rukojeti do otvorů v rámu
stroje. Použijte na vnější straně ploché podložky 10 mm se šrouby se šestihrannou hlavou M10 x 65 a z
vnitřní strany je utáhněte pojistnými maticemi M10.
3. Pomocí ploché podložky 5 mm a šroubu 5 x 25 mm upevněte k horní rukojeti ovládání plynu.
4. Upevněte ovládací lanko plynu pomocí příchytek.
Sklopení přepravních koleček (obr. 4 - 5)
Srovnejte otvory v montážních lištách s otvory na vibrační desce. Z jedné strany zasuňte do otvorů
šrouby M10 x 30 a z druhé strany našroubujte pojistné matice M10. Proveďte utažení.
Před zahájením zhutňování přiklopte kolečka jako na uvedeném obrázku.
Nastavte na držáky západky koleček a zajistěte je pomocí upínacích šroubů.
Sada s podložkou (obr. 6)
Průhledná pryžová podložka umožňuje tiché a jemné zhutňování betonové dlažby, kamenů, cihel a
bloků.
Upevněte podložku na základní desku jako na uvedeném obrázku. Srovnejte otvory v základní desce,
podložce a upínacích deskách a zajistěte je pomocí pojistných podložek 10 mm a šroubů M10 x 30 mm.
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