
Marine program

Návod k obsluze
a servisní knížka

BF15D
BF20D

Aku program

Návod k obsluze
a servisní knížka

HHBE81BE 
3RDCHE00 





NÁVOD K POUŽITÍ

ZAHRADNÍ FUKAR  
NAPÁJENÝ BATERIÍ

ČÍSLO MODELU HHBE81BE 

 VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení zranění si před použitím tohoto výrobku musí 
uživatel přečíst a řádně nastudovat návod k použití. Uschovejte tyto pokyny pro budoucí odkazy.

HHBE81BE_HONDA_Cordless_Blower_Manual_EU_6lauguage_V0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Překlad originálního návodu

CZ Česky 

3RDCHE00 
00X3RDCHE00



ZAHRADNÍ FUKAR - HHBE81BE4 CZ

OBSAH

Přečtěte si všechny pokyny! ............................................................5

Bezpečnostní symboly ....................................................................6

Bezpečnostní pokyny ......................................................................7

Úvod ..............................................................................................18

Identifikace nářadí .........................................................................19

Specifikace ....................................................................................20

Sestavení.......................................................................................21

Dodací list ......................................................................................23

Popis..............................................................................................24

Použití............................................................................................25

Údržba ...........................................................................................29

Odstraňování závad ......................................................................30

Záruka ...........................................................................................31

Seznam dílů...................................................................................32

SERVISNÍ KNÍŽKA ........................................................................33



ZAHRADNÍ FUKAR - HHBE81BE 5 CZ

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY!

VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto výrobku si přečtěte tento návod 
k použití.

Tento fukar má k dispozici mnoho funkcí, které zaručují jeho pohodlnější 
a příjemnější použití. Bezpečnost, výkon a spolehlivost byly nejvyšší prioritou při 
konstrukci tohoto výrobku, a proto je zaručena jeho snadná údržba a provoz.

 NEBEZPEČÍ! Osoby používající elektronická zařízení, jako jsou například 
kardiostimulátory, musí před použitím tohoto výrobku provést konzultaci se svým 
lékařem. Provoz elektrického zařízení v těsné blízkosti kardiostimulátoru by mohl 
způsobit rušení nebo selhání tohoto kardiostimulátoru.

 VAROVÁNÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti tohoto výrobku musí 
být všechny opravy prováděny v autorizovaném servisu Honda.
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BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY 
Účelem bezpečnostních symbolů je přitažení vaši pozornosti na možná nebezpečí. 
Bezpečnostní symboly a texty u těchto symbolů si zasluhují vaši pečlivou pozornost 
a pochopení. Výstražné symboly samy o sobě žádná nebezpečí neeliminují. Pokyny 
a výstrahy, které poskytují, v žádném případě nenahrazují řádná preventivní opatření 
proti způsobení nehod.

 VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto výrobku zajistěte, aby si příslušní 
uživatelé přečetli a řádně nastudovali všechny bezpečnostní pokyny uvedené 
v návodu k použití, včetně všech bezpečnostních výstražných symbolů, jako 
jsou „NEBEZPEČÍ“, „VAROVÁNÍ“ a „UPOZORNĚNÍ“. Nedodržení jakéhokoli níže 
uvedeného pokynu může vést k způsobení úrazu elektrickým proudem, požáru nebo 
vážného zranění.

PREVENCE PŘED POŠKOZENÍM A INFORMAČNÍ TEXTY
Informují uživatele o důležitých informacích a pokynech, které, nejsou-li dodržovány, 
mohou vést k poškození výrobku nebo k způsobení jiných škod. Každému takovému 
textu předchází slovo „POZNÁMKA“, jako na níže uvedeném příkladu:

POZNÁMKA: Nebudou-li dodržovány tyto pokyny, může dojít k poškození výrobku 
nebo k způsobení hmotných škod.

 VAROVÁNÍ: Při práci s jakýmkoli elektrickým nářadím může dojít 
k odmrštění cizích částeček materiálu přímo do vašich očí, což může 
vést k vážnému poranění zraku. Před zahájením práce s elektrickým 
nářadím si vždy nasaďte bezpečnostní brýle nebo ochranné brýle 
s bočními kryty a je-li to nutné, použijte obličejový štít. Doporučujeme 
vám používat bezpečnostní masku typu Wide Vision, kterou si nasadíte 
přes brýle nebo standardní bezpečnostní brýle s bočními kryty. 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tato strana zobrazuje a popisuje bezpečnostní symboly, které se mohou objevit na 
tomto výrobku.  
Před sestavením a použitím tohoto výrobku si přečtěte, nastudujte a dodržujte 
všechny pokyny uvedené na výrobku.

Bezpečnostní 
upozornění Opatření týkající se vaší bezpečnosti

Používejte ochranu 
zraku

Při práci s tímto výrobkem vždy 
používejte bezpečnostní brýle nebo 
ochranné brýle s bočními kryty 
a obličejový štít.

Používejte ochranu 
sluchu

Při použití tohoto výrobku vždy 
používejte ochranu sluchu. 

Přečtěte si návod 
k použití

Z důvodu snížení rizika způsobení 
zranění si před použitím tohoto výrobku 
musí uživatel přečíst a řádně nastudovat 
návod k použití.

Udržujte ostatní 
osoby v bezpečné 
vzdálenosti

Udržujte všechny osoby ve vzdálenosti 
minimálně 15 m.

Nevystavujte 
působení vlhkosti

Nepoužívejte tento výrobek v dešti 
a nenechávejte jej venku na dešti.
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Vyjmutí baterie
Provádíte-li sestavování dílů, seřizování, 
čištění a není-li nářadí používáno, vždy 
z nářadí vyjměte baterii.

V Volt Napětí

A Ampér Proud

Hz Hertz Frekvence (cykly za sekundu)

W Watt Výkon

min Minuty Doba

m3/hod kubické metry za 
hodinu Objem vzduchu

km/hod Kilometry za hodinu Rychlost vzduchu

 Střídavý proud Typ proudu

 Stejnosměrný proud Typ nebo charakteristika proudu

n0 Otáčky naprázdno Rychlost otáčení bez zatížení

... /min za minutu Otáčky za minutu

Při použití elektrických zařízení musí být vždy dodržována základní bezpečnostní 
opatření, včetně následujících. 

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY PRO ELEKTRICKÁ NÁŘADÍ
 VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a pokyny. 

Nedodržení následujících varování a pokynů může vést k způsobení úrazu 
elektrickým proudem, požáru nebo vážného zranění.

Uschovejte všechna varování a pokyny pro budoucí odkazy.
Termín „elektrické nářadí“ v těchto varováních odkazuje na vaše nářadí napájené 
z elektrické sítě (s napájecím kabelem) nebo baterií (bez napájecího kabelu).  
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BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTORU
 ■ Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený. Přeplněný 

a neosvětlený pracovní prostor zvyšuje riziko nehod.
 ■ Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou 

prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek. 
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého 
prachu nebo výparů.

 ■ Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a okolo stojící osoby 
v bezpečné vzdálenosti. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad 
nářadím.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST 
 ■ Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku 

nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného 
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované zástrčky 
a odpovídající zásuvky snižují riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.

 ■ Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou například 
potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho 
těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.

 ■ Nevystavuje elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do 
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.

 ■ S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí 
kabel k přenášení a posouvání elektrického nářadí a netahejte za 
něj, chcete-li jej odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu 
s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohybujícími se díly. 
Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým 
proudem.

 ■ Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabely 
určené pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko 
úrazu elektrickým proudem.

 ■ Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte 
napájecí zdroj s proudovým chráničem. Použití proudového chrániče snižuje 
riziko úrazu elektrickým proudem.
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BEZPEČNOST OSOB 
 ■ Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co 

provádíte a pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým nářadím, 
jste-li unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka 
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k způsobení vážného 
úrazu.

 ■ Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. 
Ochranné prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, pevná přilba 
a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko zranění 
osob.

 ■ Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před připojením zdroje napětí 
nebo před vložením baterie a před zvedáním nebo přenášením nářadí 
se ujistěte, zda je spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí 
s prstem na spínači nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji, je-li spínač 
nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.

 ■ Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče 
nebo seřizovací přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být 
zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.

 ■ Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný postoj 
a rovnováhu. Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných 
situacích.

 ■ Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, 
aby se vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými 
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly 
zachyceny.

 ■ Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství 
k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci. 
Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.

POUŽITÍ A PÉČE O ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ
 ■ Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro prováděnou práci správný 

typ nářadí. Při použití správného typu nářadí bude požadovaná práce 
provedena lépe a bezpečněji.

 ■ Nelze-li hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. 
Každé elektrické nářadí s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být 
opraveno.

 ■ Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí 
nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo 
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z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko 
náhodného spuštění nářadí.

 ■ Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, 
které toto nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní 
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je 
v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.

 ■ Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo 
zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné 
okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno, 
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou 
nářadí.

 ■ Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje 
s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se 
s nimi pracuje.

 ■ Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky nástrojů podle těchto 
pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, která bude prováděna. 
Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být 
nebezpečné.

POUŽITÍ A PÉČE O NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ
 ■ Provádějte nabíjení pouze s nabíječkou, která je specifikována výrobcem. 

Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, může při použití jiného typu 
baterie představovat riziko způsobení požáru.

 ■ Používejte elektrická nářadí pouze s bateriemi, které jsou pro tato nářadí 
určeny. Použití jiných baterií může vytvářet riziko způsobení zranění nebo 
požáru.

 ■ Není-li baterie používána, uložte ji tak, aby se nedostala do kontaktu 
s kovovými předměty, jako jsou svorky na papír, mince, klíče, hřebíky, 
vruty a jiné malé kovové předměty, které by umožnily spojení kontaktů 
baterie. Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár. 

 ■ V náročných podmínkách může z baterie unikat kapalina. Vyvarujte se 
kontaktu s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu, opláchněte 
zasažené místo vodou. Zasáhne-li tato kapalina oči, proveďte jejich 
vypláchnutí vodou a vyhledejte lékařské ošetření. Kapalina unikající 
z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
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SERVIS
 ■ Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze autorizovanému servisu 

Honda, kde budou používat výhradně originální náhradní díly. Tak bude 
zajištěna bezpečnost při použití elektrického nářadí.

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY!
 NEBEZPEČÍ: Osoby používající elektronická zařízení, jako jsou například 

kardiostimulátory, musí před použitím tohoto výrobku provést konzultaci se svým 
lékařem. Provoz elektrického zařízení v těsné blízkosti kardiostimulátoru by mohl 
způsobit rušení nebo selhání tohoto kardiostimulátoru.

ZAŠKOLENÍ
 ■ Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a se 

správným použitím tohoto zařízení.
 ■ Nikdy nedovolte dětem, aby používaly toto nářadí.
 ■ Nikdy nedovolte osobám, které nejsou seznámeny s těmito pokyny, aby 

používaly toto nářadí. Místní platné předpisy mohou omezovat věk uživatele.
 ■ Nikdy nepoužívejte toto nářadí, jsou-li v jeho blízkosti osoby, zejména děti 

nebo domácí zvířata.
 ■ Obsluha nebo uživatel odpovídají za nehody nebo rizika, která mohou 

ohrožovat ostatní osoby nebo jejich majetek.

PŘÍPRAVA
 ■ Při práci s tímto nářadím vždy používejte pevnou pracovní obuv a dlouhé 

kalhoty.
 ■ Nenoste volný oděv nebo šperky, které mohou být vtaženy do otvoru sání 

vzduchu. Zabraňte vniknutí dlouhých vlasů do otvorů sání vzduchu.
 ■ Při práci s tímto nářadím používejte ochranné brýle.
 ■ Doporučujeme vám používat masku proti prachu, abyste zabránili 

podráždění prachem.
 ■ Před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozeny baterie. Nepoužívejte 

toto nářadí, je-li poškozena jeho napájecí baterie.
 ■ Nikdy nepoužívejte toto nářadí s poškozenými ochrannými kryty nebo 

nářadí bez bezpečnostních zařízení, například bez řádně nasazeného 
sběrného zásobníku.
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POUŽITÍ
 ■ V následujících případech odpojte baterii
 1.  Kdykoli necháte nářadí bez dozoru.
 2.  Před odstraněním zablokování.
 3.  Před prováděním kontroly, čištění nebo jakékoli práce na nářadí.
 4.  Začne-li nářadí abnormálně vibrovat.

 ■ Používejte toto nářadí pouze při denním světle nebo při kvalitním umělém 
osvětlení.

 ■ Nepřekážejte sami sobě a stále udržujte stabilní postoj.
 ■ Na svahu vždy stůjte ve stabilní poloze.
 ■ Choďte, nikdy neběhejte.
 ■ Udržujte otvory pro přívod chladicího vzduchu bez nečistot.
 ■ Nikdy nefoukejte uklízený materiál na osoby nacházející se v blízkosti.
 ■ Doporučujeme vám používat tento fukar pouze ve vhodných denních 

hodinách - ne brzy ráno nebo pozdě večer, kdy by mohlo docházet 
k rušení ostatních lidí.

 ■ Před zahájením práce vám doporučujeme použít pro uvolnění nečistot 
hrábě nebo metly.

 ■ V prašném prostředí vám doporučujeme lehce navlhčit pracovní plochu.
 VAROVÁNÍ: Nebezpečí rotujících dílů!

 ■ Použijte maximální prodloužení hubice fukaru, aby mohl proud vzduchu 
pracovat co nejblíže u povrchu.

 ■ Nepoužívejte toto nářadí v blízkosti otevřených oken atd.

ÚDRŽBA A ULOŽENÍ
 ■ Všechny matice, svorníky a šrouby musí být řádně dotaženy, aby bylo 

zařízení v bezpečném provozním stavu.
 ■ Provádějte častou kontrolu sběrného zásobníku, zda není opotřebován 

nebo zda nedošlo k zhoršení jeho kvality.
 ■ Opotřebované a poškozené díly vyměňte.
 ■ Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
 ■ Ukládejte toto zařízení pouze na suchém místě.
 VAROVÁNÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti musí být všechny 

opravy prováděny kvalifikovaným servisním technikem. 
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 VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení požáru, úrazu elektrickým 
proudem nebo zranění dodržujte následující:

DŮLEŽITÉ 

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD. 

ULOŽTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. 
 ■ Seznamte se s vaším elektrickým fukarem. Pečlivě si přečtěte tento 

návod. Nastudujte si aplikace a provozní limity, stejně jako specifická 
potenciální rizika související s tímto fukarem. Dodržování tohoto pokynu 
sníží riziko způsobení úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážného 
zranění.

 ■  Nevystavuje tento fukar dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do fukaru 
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.

 ■ Nedovolte, aby byl tento fukar používán jako hračka. Je-li tento fukar 
používán dětmi nebo v jejich blízkosti, věnujte jim maximální pozornost.

 ■ Používejte toto nářadí pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu. 
Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.

 ■ Nepracuje-li fukar tak, jak by měl, došlo-li k jeho pádu, k poškození, 
byl-li ponechán venku nebo spadl-li do vody, svěřte jeho kontrolu 
autorizovanému servisu.

 ■ Nemanipulujte s nabíječkou, včetně zástrčky napájecího kabelu 
a kontaktů nabíječky, máte-li vlhké nebo mokré ruce.

 ■ Nevkládejte do otvorů v nářadí žádné předměty. Nepoužívejte toto nářadí 
se zablokovanými otvory. Dbejte na to, aby tyto otvory nebyly zaneseny 
prachem, žmolky, vlasy a jinými nečistotami, které mohou omezit průtok 
vzduchu.

 ■ Udržujte vlasy, volné části oděvu, prsty a všechny části těla v bezpečné 
vzdálenosti od otvorů na nářadí a od pohybujících se dílů. Volné části 
oděvu, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být nasáty do otvorů pro sání vzduchu.

 ■ Zakryjte si dlouhé vlasy nad úrovní ramen, abyste zabránili jejich 
zachycení v pohybujících se dílech.

 ■ Buďte velmi opatrní zejména při práci na schodech. 
 ■ Neprovádějte nabíjení baterií venku.
 ■ Používejte pro nabíjení pouze nabíječku, která je dodána výrobcem.
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 ■ Je-li do fukaru vložena baterie, nenechávejte jej bez dozoru. Vyjměte 
z nářadí baterii, jestliže fukar nepoužíváte nebo před jeho údržbou.

 ■ Nepracujte s fukary ve výbušném prostředí, jako jsou prostory s výskytem 
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek. Ve fukarech dochází 
k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.

 ■ Používejte fukary napájené baterií pouze se specificky určenými bateriemi. 
Použití jakýchkoli jiných baterií může vytvářet riziko způsobení požáru. 

 ■ Používejte pouze s níže uvedenými nabíječkami a bateriemi:

BATERIE NABÍJEČKA

HBP40A, HBP20A HBC550W, HBC210W

 VAROVÁNÍ: 
- Před likvidací nářadí musí být z tohoto nářadí vyjmuta baterie. 

- Tato baterie musí být bezpečně zlikvidována.

 ■ Při použití elektrického fukaru zůstaňte stále pozorní, sledujte, co 
provádíte a pracujte s rozvahou. Nepracujte s tímto elektrickým fukarem, 
jste-li unavení, rozrušeni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. 
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickými fukary může vést k způsobení 
vážného úrazu.

 ■ Zabraňte náhodnému spuštění. Před vložením baterie do nářadí se 
ujistěte, zda je spínač v zablokované poloze nebo v poloze vypnuto. 
Přenášení fukaru s prstem na spouštěcím spínači nebo vkládání baterie do 
nářadí, je-li spouštěcí spínač v poloze zapnuto, přivolává nehody.

 ■ Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy používejte ochranu zraku. 
V příslušných provozních podmínkách musí být používány masky proti prachu, 
neklouzavá pracovní obuv, pevná přilba nebo ochrana sluchu.

 ■ Nepoužívejte toto nářadí na žebříku, na střeše, na stromech nebo na 
jiné nestabilní podpěře. Stabilní postoj na pevném povrchu umožňuje lepší 
ovladatelnost fukaru při neočekávaných situacích.

 ■ Při uvolnění a vyjmutí baterie z fukaru dávejte vždy pozor na své nohy, na děti 
nebo na domácí zvířata nacházející se ve vaší blízkosti. Padající baterie by 
mohla způsobit vážné zranění. NIKDY nevyjímejte baterii z nářadí, je-li na 
vysokém místě.

 ■ Nelze-li hlavní spínač fukaru zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. 
Fukar, který nemůže být ovládán spínačem, je velmi nebezpečný a musí být 
opraven.
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 ■ Před prováděním jakéhokoli seřízení, před výměnou příslušenství nebo 
před uložením odpojte baterii od fukaru. Taková preventivní bezpečnostní 
opatření snižují riziko náhodného spuštění fukaru.

 ■ Před vyjmutím baterie z nářadí vypněte všechny ovládací prvky.
 ■ NEPOKOUŠEJTE se odstranit blokující materiál z nářadí, aniž byste nejdříve 

z nářadí vyjmuli baterii.
 ■ Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození 

jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. 
Zjistíte-li jakoukoli závadu, před použitím svěřte kontrolu a opravu fukaru 
autorizovanému servisu. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou 
fukaru.

 ■ Udržujte fukar a jeho rukojeti v čistotě, suché a neznečištěné olejem nebo 
mazivy. Při čištění vždy používejte čistý hadřík. Nikdy při čištění vašeho fukaru 
nepoužívejte brzdovou kapalinu, benzín, produkty na bázi ropy nebo silná 
rozpouštědla. Dodržování tohoto pokynu sníží riziko ztráty kontroly a zhoršení 
kvality plastových krytů. 

 ■ Vždy používejte ochranné brýle s bočními kryty. Brýle pro každodenní 
nošení mají pouze skla odolná proti nárazu. NEJEDNÁ SE o bezpečnostní 
ochranné brýle. Dodržení tohoto pokynu sníží riziko poranění zraku.

 ■ Chraňte své plíce. Pracujete-li v prašném prostředí, používejte masku 
na obličej nebo masku proti prachu. Dodržení tohoto pokynu sníží riziko 
způsobení vážného zranění.

 ■ Chraňte svůj sluch. Při dlouhodobém použití tohoto nářadí používejte 
ochranu sluchu. Dodržení tohoto pokynu sníží riziko způsobení vážného 
zranění.

 ■ Nářadí napájené baterií nemusí být připojeno k elektrické zásuvce, 
a proto je vždy připraveno k použití. V případě, kdy fukar nepoužíváte 
nebo při výměně příslušenství dávejte pozor na možná rizika. Dodržování 
tohoto pokynu sníží riziko způsobení úrazu elektrickým proudem, požáru nebo 
vážného zranění.

 ■ Noste dlouhé pracovní kalhoty, dlouhé rukávy, pevnou obuv a rukavice. 
Nenoste volný pracovní oděv nebo šperky, které mohou být zachyceny 
pohybujícími se díly nářadí nebo jeho motoru.

 ■ Nepoužívejte toto nářadí, jste-li bosí nebo máte-li sandály nebo jinou 
lehkou obuv. Používejte ochrannou pevnou obuv, která bude chránit vaše 
chodidla a zajistí bezpečný postoj na kluzkém povrchu.
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 ■ Baterie mohou explodovat v blízkosti zápalných zdrojů, jako je například 
kontrolní plamínek. Z důvodu snížení rizika vážného zranění osob nikdy 
nepoužívejte žádné nářadí napájené baterií v blízkosti otevřeného plamene. 
Z explodující baterie odlétají zbytky materiálu a chemické látky. Jste-li touto 
kapalinou zasažení, opláchněte zasažená místa vodou.

 ■ Vždy udržujte pevný a stabilní postoj. Nepřekážejte sami sobě. Přecenění 
sil může vést k ztrátě rovnováhy.

 ■ Před každým použitím nářadí zkontrolujte pracovní prostor. Odstraňte 
všechny předměty, jako jsou kameny, kousky skla, hřebíky, dráty nebo struny, 
které by mohly být odmrštěny nebo které by se mohly namotat do nářadí.

 ■ Držte fukar tak, aby jeho trubice nesměřovala na žádné osoby nebo zvířata.
 ■ Nikdy nespouštějte toto nářadí bez řádně upevněného vybavení. Vždy 

zajistěte, aby byla správně upevněna trubice fukaru.
 ■ Není-li fukar používán, proveďte jeho uložení na suchém a bezpečném 

místě, na jaké nebudou mít přístup děti.
 ■ Udržujte všechny okolo stojící osoby, děti a zvířata ve vzdálenosti 

minimálně 15 m.
 ■ Údržbu tohoto fukaru může provádět pouze kvalifikovaná osoba. 

Servis nebo úkony údržby prováděné nekvalifikovanou osobou mohou vést 
k způsobení zranění.

 ■ Při opravách a údržbě fukaru používejte pouze shodné náhradní 
díly. Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu v části Údržba. Použití 
neschválených dílů nebo nedodržování pokynů pro údržbu může vytvářet riziko 
úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění.

 ■ Nikdy nepoužívejte tento fukar v blízkosti ohně nebo žhnoucího popela. 
Použití v blízkosti ohně nebo žhnoucího popela může způsobit rozšíření ohně, 
což může vést k způsobení vážného zranění   nebo hmotných škod.

 ■ Nikdy nepoužívejte tento fukar k roznášení chemických látek, hnojiv nebo 
jiných toxických látek. Roznášení takových látek by mohlo vést k vážnému 
zranění uživatele a okolo stojících osob.

 ■ Je-li motor nářadí v chodu, nikdy nepokládejte fukar jiný povrch, než je 
pevná a čistá plocha. Mohlo by dojít k nasátí štěrku, písku a jiných materiálů 
do nářadí a k jejich vyfouknutí na uživatele nebo okolo stojící osoby, čímž by 
mohlo dojít k vážným zraněním.



ZAHRADNÍ FUKAR - HHBE81BE18 CZ

 ■ Uschovejte tyto pokyny. Často do nich nahlížejte a používejte je pro zaškolení 
ostatních osob, které budou pracovat s tímto zařízením. Budete-li půjčovat tento 
výrobek jiným osobám, předejte s tímto výrobkem i tyto pokyny, abyste zabránili 
nesprávnému použití tohoto výrobku a možnému zranění.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY!

ÚVOD
Blahopřejeme vám k vašemu výběru nové generace fukaru napájeného baterií. 
Tento výrobek byl navržen, zkonstruován a vyroben tak, aby vám poskytoval co 
nejvyšší spolehlivost a výkon.

Narazíte-li na jakýkoli problém, který nebudete moci snadno vyřešit, kontaktujte 
prosím nejbližší autorizovaný servis Honda. 

Tento návod obsahuje důležité informace týkající se bezpečného sestavení, použití 
a údržby vašeho fukaru HONDA. Před použitím fukaru si tyto pokyny pečlivě 
přečtěte. Mějte tento návod stále při ruce, abyste jej mohli kdykoli co nejrychleji 
použít.

VÝROBNÍ ČÍSLO _______________  DATUM ZAKOUPENÍ___________
POZNAMENEJTE SI PROSÍM VÝROBNÍ ČÍSLO I DATUM ZAKOUPENÍ 
A ULOŽTE TYTO ÚDAJE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ
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IDENTIFIKACE NÁŘADÍ

[1] VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto nářadí si přečtěte tento návod k použití.

[2]  VAROVÁNÍ: Riziko zasažení. Při práci s tímto nářadím zajistěte, aby se 
všechny osoby a zvířata nacházela ve vzdálenosti minimálně 15 m. 

[3] VAROVÁNÍ: Vyjmutí baterie.

[4] Model – Typ.

[5]  Označení shody dle požadavků směrnic EU.

[6] Výrobní číslo.

[7] Název a adresa výrobce.

[7]
[6]

[2][1]

[4][3]

[5]



ZAHRADNÍ FUKAR - HHBE81BE20 CZ

SPECIFIKACE
Napětí 56 V  

Otáčky naprázdno
Maximální: 21 000 /min
Vysoké: 18 000 /min
Nízké: 10 000 /min

Objem vzduchu
Maximální: 810 m3/hod
Vysoké: 650 m3/hod
Nízké: 420 m3/hod

Rychlost vzduchu
Maximální: 148 km/hod
Vysoké: 120 km/hod
Nízké: 72 km/hod

Přibližní doba chodu 
(s baterií HONDA HBP20A s kapacitou 2,0 
Ah)

10 minut (maximální otáčky)
18 minut (vysoké otáčky)
60 minut (nízké otáčky)

Hmotnost fukaru (bez baterie, s trubicí) 2,34 kg
Úroveň akustického tlaku působící na sluch 
obsluhy LPA 
(měřeno podle požadavků normy ISO 
22868)

82,0 dB(A)   KPA = 2,5 dB(A)

Měřená úroveň akustického výkonu LWA 
(měřeno podle požadavků normy 2000/14/
EC)

95 dB(A) 

Zaručená úroveň akustického výkonu LWA 
(měřeno podle požadavků normy 2000/14/
EC)

100 dB(A) 

Vibrace ah 
(měřeno podle požadavků normy ISO 
22867)

1,067 m/s2   K = 1,5 m/s2

 ■ Deklarovaná celková hodnota vibrací může být použita k předběžnému 
stanovení doby působení vibrací.
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SESTAVENÍ
 VAROVÁNÍ: Dojde-li k poškození nebo ztrátě jakékoli části, nepoužívejte tento 

výrobek, dokud nebudou takové části znovu nahrazeny novými. Použití tohoto 
výrobku s poškozenými nebo scházejícími díly může vést k vážnému zranění osob.

 VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se upravovat tento výrobek nebo používat 
příslušenství, které není doporučeno pro použití s tímto fukarem. Všechny takové 
změny nebo úpravy znamenají nesprávné použití a mohou způsobit rizikové situace, 
které mohou vést k vážnému zranění osob.

VYBALENÍ
 ■ Opatrně vyjměte z krabice výrobek a kompletní příslušenství. Podle dodacího 

listu se ujistěte, zda jsou dodány všechny položky.
 VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento výrobek, pokud je po vybalení výrobku některá 

část z dodacího listu již namontovaná na výrobku.  Díly na tomto seznamu nejsou 
sestaveny výrobcem při výrobě, ale vyžadují instalaci provedenou zákazníkem. 
Použití výrobku, který není správným způsobem sestaven, může vést k způsobení 
vážného zranění.

 ■ Zkontrolujte pečlivě celé nářadí, abyste se ujistili, zda při jeho přepravě nedošlo 
k žádnému poškození.

 ■ Neprovádějte likvidaci obalu tohoto nářadí, dokud pečlivě nezkontrolujete 
uspokojivou funkci tohoto nářadí.

 ■ Je-li jakákoli část poškozena nebo došlo-li k její ztrátě, vraťte prosím tento 
výrobek na místo jeho zakoupení.
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SESTAVENÍ TRUBICE FUKARU

 VAROVÁNÍ: Před sestavováním dílů z nářadí vždy nejdříve vyjměte baterii, 
abyste zabránili náhodnému spuštění, které by mohlo vést k způsobení vážného 
zranění.

1. Srovnejte některou z drážek 
v trubici s výstupkem na krytu 
fukaru. Natlačte trubici na kryt 
fukaru tak, aby se výstupek 
zasunul do drážky (obr. 1 a 2).

2. Otáčejte trubicí ve směru 
označeném šipkou, dokud 
nebudou oba výstupky zasunuty 
do zajišťovací polohy (obr. 2 
a 3).

3

Zajištěná poloha

2

Trubice

Drážka

Výstupek

1
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DODACÍ LIST
NÁZEV DÍLU POČET
Fukar 1

Trubice fukaru 1

Návod k použití 1
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POPIS
SEZNAMTE SE S VAŠÍM FUKAREM (obr. 4)

Elektrické kontakty

Západka

Uvolňovací tlačítko 
baterie

Otvor pro závěsný 
popruh

Otvor pro závěsný popruh

Odjišťovací 
páčka

Tvarovaná 
rukojeť

Tlačítko „Boost“
Regulátor rychlosti 
proudění vzduchu

Mechanismus pro 
vysunutí baterie

Spouštěcí spínač
Otvor sání 
vzduchu

Otvor sání 
vzduchu

Trubice fukaru

Výstup vzduchu

4

 VAROVÁNÍ: Bezpečné použití tohoto výrobku vyžaduje, abyste zcela pochopili 
informace uvedené na výrobku i v tomto návodu a také abyste měli dostatečné 
znalosti o prováděné práci. Před použitím tohoto výrobku se řádně seznamte se 
všemi provozními funkcemi a s bezpečnostními předpisy.

Spouštěcí spínač Spouští a zastavuje fukar
Odjišťovací páčka Pomáhá zabránit náhodné nebo nepovolené aktivaci 

spouštěcího spínače. Tato páčka musí být stisknuta před 
aktivací spouštěcího spínače.

Regulátor rychlosti 
proudění vzduchu

Zvyšuje nebo snižuje rychlost proudícího vzduchu

Tlačítko „Boost“ Zvyšuje rychlost proudícího vzduchu na maximum
Uvolňovací 
tlačítko baterie

Uvolňuje baterii z fukaru

Západka Zajišťuje baterii při vložení do fukaru 
Otvory pro 
závěsný popruh

Pro použití fukaru se závěsným popruhem (není dodáván)

Tvarovaná rukojeť Ergonomická rukojeť zlepšuje komfort a úchop
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POUŽITÍ
 VAROVÁNÍ: Nedovolte, aby vaše znalost tohoto výrobku nezpůsobila vaši 

neopatrnost. Pamatujte si, že i chvilková neopatrnost v trvání pouhého zlomku 
sekundy může vést k způsobení vážného zranění

 VAROVÁNÍ: Vždy používejte ochranné brýle s bočními kryty a také vhodnou 
ochranu sluchu. Nebudete-li dodržovat tento pokyn, může dojít k poranění vašeho 
zraku odmrštěným předmětem nebo k jinému vážnému zranění.

 VAROVÁNÍ: Nepoužívejte žádné příslušenství nebo doplňky, které nejsou 
doporučeny výrobcem tohoto nářadí. Použití nedoporučených doplňků nebo 
příslušenství může vést k způsobení vážného zranění.

Před každým použitím zkontrolujte kompletní výrobek, zda nedošlo k poškození, 
ztrátě nebo uvolnění dílů, jako jsou šrouby, matice, svorníky, krytky atd. Řádně 
utáhněte všechny montážní prvky a krytky a nepoužívejte toto nářadí, dokud 
nebudou všechny scházející nebo poškozené díly nahrazeny novými. 

URČENÉ POUŽITÍ
Tento výrobek můžete používat pro níže uvedené účely:

 ■ Úklid pevných povrchů, jako jsou příjezdové cesty a chodníky.
 ■ Odstraňování listů a jehličí z teras, příjezdových cest a chodníků.
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JAK PROVÁDĚT VLOŽENÍ/VYJMUTÍ BATERIE (obr. 5)

Před prvním použitím proveďte nabití baterie.
 VAROVÁNÍ: Provádíte-li sestavování dílů, seřizování, čištění a není-li nářadí 

používáno, vždy z nářadí vyjměte baterii. Vyjmutí baterie z nářadí zabrání jeho 
náhodnému spuštění, které by mohlo vést k způsobení vážného zranění.

Vložení baterie 
 ■ Srovnejte výstupky na baterii s vodicími drážkami v místě pro vložení baterie do 

nářadí.
 ■ Zatlačte baterii směrem dolů tak, aby došlo k jejímu řádnému usazení v nářadí.

Vyjmutí baterie
 VAROVÁNÍ: Při stisknutí tlačítka pro uvolnění baterie dávejte pozor na své 

nohy, na děti nebo na domácí zvířata nacházející se ve vaší blízkosti. Padající 
baterie by mohla způsobit vážné zranění. NIKDY nevyjímejte baterii z nářadí, je-li na 
vysokém místě.

 ■ Stiskněte uvolňovací tlačítko baterie. Baterie se uvolní ze západky a vyhazovací 
mechanismus pomůže s vyjímáním baterie z nářadí.

 ■ Vyjměte baterii z fukaru. 

5 Uvolňovací tlačítko baterie

Vodicí drážka



ZAHRADNÍ FUKAR - HHBE81BE 27 CZ

SPUŠTĚNÍ/ZASTAVENÍ FUKARU (obr. 6)
 ■ Chcete-li fukar spustit, stlačte dolů odjišťovací páčku, držte ji stisknutou 

a potom stiskněte spouštěcí spínač. Po krátkém zpoždění se fukar spustí.
 ■ Chcete-li fukar zastavit, uvolněte spouštěcí spínač.

NASTAVENÍ RYCHLOSTI PROUDÍCÍCHO VZDUCHU (obr. 6)

6 Regulátor rychlosti proudícího 
vzduchu Tlačítko „Boost“

Odjišťovací páčka

Spouštěcí spínač 

Tento fukar je vybaven postupně se zvyšující regulací rychlosti, což umožňuje 
ovládání rychlosti vzduchu.

Chcete-li rychlost proudícího vzduchu zvýšit, nastavte regulátor rychlosti vzduchu ve 
směru pohybu hodinových ručiček na symbol králíka. Chcete-li rychlost proudícího 
vzduchu snížit, nastavte regulátor rychlosti vzduchu proti směru pohybu hodinových 
ručiček na symbol želvy.

Chcete-li zvýšit rychlost proudícího vzduchu, stiskněte tlačítko Boost, aby došlo 
k dočasnému zvýšení rychlosti vzduchu na maximum. Po uvolnění tohoto tlačítka 
fukar obnoví původní rychlost proudícího vzduchu.
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POUŽITÍ FUKARU
 ■ Chcete-li zabránit rozfoukání materiálu, provádějte foukání kolem vnějších 

okrajů hromady. Nikdy nefoukejte přímo do středu hromady.
 ■ Chcete-li omezit hlučnost, snižte počet částí tohoto zařízení používaných 

v jednom okamžiku.
 ■ Před zahájením práce použijte pro uvolnění nečistot hrábě nebo metly 

Pracujete-li v prašném prostředí a máte-li dostatek vody, proveďte mírné 
navlhčení uklízené plochy.

 ■ Šetřete vodu pomocí elektrického fukaru místo použití hadic pro mnoho různých 
prací na zahradě, včetně míst, jako jsou okapy, mříže, terasy, grily, přístřešky 
a zahrady.

 ■ Pečlivě sledujte děti, domácí zvířata, otevřená okna nebo čerstvě umytá vozidla 
a foukejte materiál na bezpečnou stranu.

 ■ Po použití fukaru nebo jiného příslušenství proveďte jejich očištění! Provádějte 
řádnou likvidaci uklizeného materiálu.
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ÚDRŽBA
 VAROVÁNÍ: Při provádění servisních úkonů používejte pouze náhradní díly 

schválené společností Honda. Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo doplňků 
může vytvářet riziko zranění. Z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti musí být 
všechny opravy prováděny v autorizovaném servisu Honda.

 VAROVÁNÍ: Při čištění nebo při provádění jakéhokoli úkonu údržby vyjměte 
baterii z nářadí, abyste zabránili způsobení vážného zranění.

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA
Při čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. Většina plastů je náchylná 
k poškození, které je způsobeno různými typy komerčně dostupných rozpouštědel 
a může být těmito rozpouštědly poškozena. Pro odstranění nečistot, prachu, oleje 
a maziva používejte čistý hadřík.

 VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby se plastové díly dostaly do kontaktu 
s brzdovou kapalinou, benzínem, výrobky na bázi ropy, penetračními oleji atd. 
Chemické látky mohou poškodit, oslabit nebo zničit plastové díly, což může vést 
k způsobení vážného zranění.

ULOŽENÍ 
 ■ Odstraňte z otvorů sání vzduchu na fukaru všechny nečistoty a cizí materiály. 
 ■ Uložte tento fukar ve vhodné místnosti, do jaké nebudou mít přístup děti. 

Neukládejte v blízkosti korozivních přípravků, jako jsou zahradní chemikálie 
a posypové soli.

Ochrana životního prostředí
Nelikvidujte elektrická zařízení, nabíječky a baterie/nabíjecí baterie 
v běžném domácím odpadu!

Elektrická a elektronická zařízení, která již nejsou používána a vadné 
nebo nepoužívané akumulátory/baterie musí být podle evropských 
zákonů 2012/19/EU a 2006/66/EC shromažďovány odděleně a musí 
být likvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Jsou-li nepotřebná elektrická zařízení vyhozena na skládky nebo 
na smetiště, mohou z nich unikat nebezpečné látky, které se mohou 
dostat do spodních vod a následně do potravních řetězců, což způsobí 
zdravotní a jiné problémy.
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ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Fukar nepracuje.

 ■K fukaru není připojena 
baterie.

 ■Připojte baterii k fukaru.

 ■Mezi fukarem a baterií není 
žádný elektrický kontakt

 ■Vyjměte baterii, zkontrolujte 
její kontakty a vložte ji zpět 
do nářadí.

 ■Baterie je příliš vybitá.  ■Nabijte baterii.
 ■Baterie nebo fukar jsou příliš 
horké.

 ■Nechejte baterii a fukar 
vychladnout a počkejte, 
dokud jejich teplota 
neklesne pod 67 °C.

 ■Spínač je během krátké 
doby používán příliš často. 
Automatická ochrana PCB

 ■Tento fukar je vybaven 
technologií umožňující 
plynulý rozběh nářadí. 
Jakmile stisknete spouštěcí 
spínač, počkejte na plynulý 
rozběh motoru.

Rychlost 
proudícího 
vzduchu 
se zjevně 
zmenšuje.

 ■Nadměrně opotřebovaný 
ventilátor fukaru.

 ■Svěřte prosím opravu 
autorizovanému servisu 
Honda.

 ■Otvor sání vzduchu je 
zablokován nečistotami.

 ■Vyjměte baterii z nářadí 
a odstraňte nečistoty.
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ZÁRUKA
ZÁRUČNÍ POLITIKA SPOLEČNOSTI HONDA
Chcete-li získat přesné informace o termínech a podmínkách záruční politiky 
společnosti HONDA, kontaktujte prosím autorizovaného prodejce Honda.
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SEZNAM DÍLŮ
FUKAR NAPÁJENÝ BATERIÍ 
ČÍSLO MODELU HHBE81BE
Číslo modelu naleznete na výrobním štítku, který je upevněn skříni tohoto fukaru. Při 
objednávání náhradních dílů pro tento fukar vždy používejte toto číslo modelu.

ROZKRESLENÁ SESTAVA

Trubice fukaru

SEZNAM DÍLŮ

Č. Číslo dílu Název dílu Počet
 1 78406-VDC-000HE Trubice fukaru 1

Záru ní list 
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SERVISNÍ KNÍŽKA

Záru ní list 
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Záru ní list (kopie pro prodejce) 
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