
Návod na montáž a používanie AKU fúrika 

SWe6, SWe8, SWe10 s pohonom 

Vážený zákazník, sme veľmi radi, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho fúrika. Želáme 

Vám, aby ste mali z jeho používania úžitok a radosť. Preto je však dôležité, aby ste si 

pred montážou pozorne prečítali tento montážny návod a pri vlastnej montáži 

dodržiavali pokyny, ktoré sú v ňom uvedené. 

Skontrolujte si obsah balenia fúrika AKU SW6, 8, 10 s pohonom  

 

1x nerezový rám + 2x rukoväť + ochranná vanička batérie a riadiacej jednotky 

1x nabíjačka batérií 

 

1x koleso s pohonom 

 

 

1x plastová nádoba 

 

 

1x ovládanie na 

rukoväti

 

4x nerezová skrutka 25x6mm s 
maticami 

 

4x nerezová skrutka 
16x6mm 

 



 

1x brzda          

1x prídavné kolesá  

1x LED osvetlenie  

1x nerezový nosič  

*LED osvetlenie, prídavné kolesá a brzda sú súčasťou fúrikov typu DELUXE 



Montáž fúrika 

Nerezovú konštrukciu položte na rovný podklad. Koleso vložte do prednej časti 

konštrukcie, ktorá slúži na uchytenie kolesa a matice utiahnite. Na matice nasaďte 

gumené krytky. 

 

 

 

 

Rukoväte je potrebné zasunúť na obidvoch stranách fúrika do trubiek konštrukcie 
a poistnými skrutkami 16x6 mm rukoväte zaistiť.  
  

 



 

 

Plastovú nádobu upevnite ku konštrukcii pomocou nerezových skrutiek 25x6mm 

na presne vyznačených miestach. Skrutky zaistite umelohmotnými maticami zo 

spodnej časti fúrika. 

 

 

 

 

 

Nerezová skrutka 25x6 mm 

Nerezová skrutka 25x6 mm 

Umelohmotná matica 



Nabíjanie batérie 

Vypínačom na ovládači pohonu vypnite fúrik. Zasuňte nabíjací konektor nabíjačky do 

nabíjacieho konektora na fúriku a  potom nabíjačku pripojte k elektrickej sieti.  

 

 

 
 

 

 

Stav nabíjania indikuje LED dióda na nabíjačke. 

 

Úplné nabitie batérie trvá 2,5 – 3 hodiny (pre 4,4 Ah) a približne 5-6 

hodín (pre 8,8 Ah).   

 

Ak svietia všetky tri LED diódy (červená, oranžová aj zelená) – batéria je nabitá na 

viac ako 60%. 

Ak svietia oranžová a červená LED dióda – batéria je nabitá na 30 – 60%. 

Ak svieti iba červená LED dióda – batéria je takmer vybitá a je potrebné batériu 
dobiť. 
 

 

 

 

 

 



Ovládanie fúrika 

Prepínaním červeného prepínača na ovládači pohonu motorový pohon zapnete, alebo 

vypnete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stlačením červeného tlačidla na ovládači pohonu prepínate pohon vpred a vzad. 

 

 

 

 

 

 

 

Stlačením páčky pod červeným tlačidlom uvediete fúrik do pohybu. 

 

 

 

 



 

 

Do fúrika nevkladajte žeravé predmety, žieraviny ani iné chemické rozpúšťadlá.  

Na vyčistenie povrchu nádoby použite navlhčenú handru, pozor však dávajte na 

zabudované elektrické zariadenia umiestnené pod plastovou nádobou.  

Minimálne raz ročne premažte pohyblivé časti silikónovým olejom.  

V žiadnom prípade neotvárajte a nerozoberajte nabíjačku batérii, inak hrozí 

nebezpečenstvo úrazu el. prúdom.  

Nepracujte s fúrikom pri zapnutom nabíjaní a napájaní. Pred nabíjaním vypnite fúrik 

červeným tlačidlom na ovládači pohonu. 

Opravu fúrika zverte iba autorizovanému servisu. 

Počas nabíjania musí byť fúrik umiestnený na nehorľavej podložke. 

Batériu chráňte pred vysokou teplotou (nad 50 °C). 

Nabíjanie batérie nenechávajte bez dozoru. 

Nepracujte s fúrikom do úplného vybitia batérie. Predĺžite tým životnosť batérie. 

Optimálna prevádzková teplota pre použitie je 10 – 30 °C. 

Nenechávajte batériu v priestoroch s teplotou nižšou ako 0 °C. Pôsobením mrazu 

môže dochádzať k znižovaniu kapacity batérie a ku skráteniu jej životnosti. Pri 

dlhodobom pôsobení teplôt pod bodom mrazu, môže dôjsť k  úplnému 

znehodnoteniu batérie. 

 

Záručná doba na nerezovú konštrukciu 

a nádobu  je 10 rokov. Na ostatné 

komponenty a súčiastky platí záručná doba 2 

roky. 

 


