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PETROL VACUUM / BLOWER
USER'S MANUAL

Thank you for purchasing this petrol vacuum / blower. Before you start using it, please, 
carefully read this user's manual and save it for possible future use.
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General safety instructions

1. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS
Important safety notice

 Carefully unpack the product and take care not to throw away any part of the packaging before you fi nd all 
the parts of the product.

 Store the product in a dry place out of reach of children.
 Read all warnings and instructions. Not following warnings or instructions may lead to injury by electrical 

shock, a fi re and/or serious injuries.

Packaging

The product is packed in a package that prevents damage during transport. This package is a resource and so
can be handed over for recycling.

User’s manual

Before you start working with the machine, read the following safety and usage instructions. Acquaint yourself 
with the operating elements and the correct use of the machine. Keep the user’s manual in a safe place where 
it can be easily retrieved for future use. Save the original packaging, including the internal packing material, 
warranty card and proof of purchase receipt at least for the duration of the warranty.
If you need to ship this machine, pack it in the original cardboard box to ensure maximum protection during 
shipping or transport (e.g. when moving or when you need to send this product for repair).

 NOTE: If you hand over the power tool to somebody else, do so together with this user’s manual.
 Following the instructions in the included user’s manual is a prerequisite for the proper use of the power tool. 

The user’s manual also contains operating, maintenance and repair instructions.

The manufacturer takes no responsibility for accidents or damages resulting from not 
following the instructions in this manual.

This petrol vacuum / blower is not designed for professional use.

EB260 engine blower has been designed and built to deliver superior performance and reliability without 
compromise to quality, comfort, safety, or durability. EBV260 high performance engines represent the leading 
edge of 2-cycle engine technology, delivering exceptionally high power at remarkably low displacement and 
weight. As a professional owner/operator, you will soon discover why EBV260 is simple in a class by itself!

 IMPORTANT! The information contained in this manual describes available at the time of production. While 
every attempt has been made to give you the very latest information about your EBV260. There may be some 
differences between your machine and what is described here. We reserves the right to make changes 
in production without prior notice, and without obligation to make alterations to machines previously 
manufactured. Before using this product, consult local regulation noise restrictions and hours of operation.

 CAUTION! This EBV260 engine machine is equipped with a speak-arresting muffl er. Never operate this 
machine without both the muffl er and spark arrestor installed and properly functioning!
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ATTENTION STAEMENTS

This manual contains special “attention statements” surrounded by boxes and preceded by the triangular 
Attention Symbol.

 WARNING! A statement preceded by WARNING contains Information that should be acted upon to prevent 
serious bodily injury.

 CAUTION! A statement preceded by the word “CAUTION” contains information that should be acted upon to 
prevent machine damage.

Additional attention statements that are not preceded by the Attention Symbol are:
IMPORTANT!
A statement preceded by the word “IMPORTANT” is one that possesses special signifi cance.
NOTE:
A statement proceeded by word “NOTE” contains information that is handy to know and may make your job 
easier.

 Read and follow this manual. Failure to do so could result in serious injury.

 Wear eye and hearing protection at all times during the operation of this machine

Do not operate this machine if you are tired, ill or under the infl uences of alcohol, drugs, or medicine.
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Production description

2. PRODUCTION DESCRIPTION
The operational procedures described in this manual are intended to help you get the most from your machine 
and to protect you and others from harm. These procedures are general guidelines only, and are not intended to 
replace any safety rules/laws that may be in force in your area. If you have any question regarding your EBV260 
blower &vacuum, or if you do not understand something in this manual, your dealer will be glad to assist you.

 WARNING! Do not make unauthorized modifi cations to this machine

1. ASSEMBLING THE MACHINE / VACUUM

Assembling the vacuum with shredder function

(1) Description

Inhale pipe NO.1

Discharging pipe

Dust bag

Lower handle
Fan cover

Inhale pipe NO.2

(2) Assembly
Shredder teeth

Open the fan cover, connect inhale pipe No.l and No.2 Insert discharging pipe into dust bag from the jaws of 
the slide fastener according to the picture discharging 
pipe.
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discharging pipe

Put the discharging pipe to the machine. Herein, use screw M5 × 10 
to reinforce.

2. ASSEMBLING THE MACHINE (BLOWER MACHINE)

(1) Terms
Stop switch

Throttler lever handle

Starter handle

Lower handle

Fuel tank

Cleaner cover
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Blow pipe A

Blow pipe B

(2) Install

Put blow pipe B to the machine by rotating Put blow A to B by rotating

Use screw M5 × 10 to reinforce

 IMPORTANT! Mix only enough fuel for your immediate needs! If fuel must be stored longer than 30-days, it 
should fi rst be treated with a stabilizer or equivalent product!

 WARNING! Danger form rotating impeller! Stop the engine before installing or removing the machine tubes! 
Never perform any maintenance or assembly procedures on this machine while the engine is running.
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3. FUEL
MIXING FUEL

Fuel requirements

 Use only fresh, clean fuel
 Use only fuel with an octane rating of 90 or high
 Mix all fuel with premium 2-cycles engine oil at a gasoline/oil ratio of 25:1

 CAUTION! Never attempt to mix fuel in the machine fuel tank! Always mix all fuels in a clean, approved 
container!

 Some gasoline contain alcohol as an oxy genated! Oxy genated fuels may cause increased engine operating 
temperatures! Under certain conditions, alcohol-based fuels may also reduce the lubricating qualities of 
some mixing oils! Never use any fuel containing more than 10% alcohol by volume! When an oxygenated 
fuel must be used fuel containing an ether-based oxygenates such as MTBE is to be preferred over alcohol!

 Whenever possible use 2-cycle oil or equivalent oil mixed at a 25:1 ratio. Be aware that generic oils and 
some outboard mixing oils may note intended for use in high-performance air cooled 2-cycle engines, and 
should never be used in your engine machine.

 WARNING! Danger of fi re! Never transfer or store fuels in the presence Of combustible materials! Before 
starting the engine, always move the machine to a clear area at least 10-feet (3- meters) away form fuels 
and other combustible materials!

 IMPORTANT! Mix only enough fuel for your immediate needs! If fuel must be stored longer than 30-days, it 
should fi rst be treated with a stabilizer or equivalent product!

FILLING THE FUEL TANK

Remove the fuel cup

 WARNING! 
Danger of fi re and burn injury!

 Always use extreme care when handling fuel! Fuel is highly fl ammable!
 Never operate this blower if fuel system components are damaged or are leaking!
 Never attempt to refuel the engine while it is running!
 Never attempt to refuel a hot engine! Always allow the blower engine to cool before fueling!

25:1
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Starting the machine

 Never smoke or light any fi res near the blower or fuel!
 Always transport and store fuels in an approved container!
 Never place fl ammable maternal close to the engine muffl er!
 Never operate the blower without a properly functioning muffl er and spark arrestor installed!
 Never operate the blower unless it is properly assembled and in good working condition!

1. Place the machine on the ground or on a sturdy work surface, and wipe any debris from around the fuel cap.
2. Remove the fuel cap.
3. Fill the tank with clean, fresh fuel.
4. Replace the cap, and wide away any spilled fuel before starting the machine.

4. STARTING THE MACHINE
 WARNING!

 Danger from rotating impeller! The impeller will rotate Whenever the machine is operated! Never operate this 
machine unless the intake cover and machine tubes are properly installed and in good working order!

 Danger from thrown dust or debries! Always wear eye protection when operating this machine! Never direct 
the machine stream toward people or animals!

 Never operate this machine unless all controls are properly installed and in good working order!

 WARNING!
The recoil starter can be damaged by abuse!

 Never pull the starter cord to its full length!
 Always engage the starter before cranking the engine!
 Always rewind the starter cord slowly!

Never operate the machine if the tubes are missing or damaged.

Starting procedure

1. Prime the fuel system by repeatedly depressing the fuel primer bulb until no air bubbles are visible in the fuel 
discharge line.

2. Cold engine only. Choke the engine by pulling the choke control to the fully extended position (choke is 
closed)

3. Place the machine on the ground, and hold the machine handle fi rmly with your right hand.
4. Pull the starter cord slowly until you feel the engine.
5. Start the machine by pulling the starter cord upward rapidly.
If necessary, repeat step 5 two or three times until the engine starts.
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Fuel discharge line

Fuel primer bulb

5. WHEN THE ENGINE STARTS

 IMPORTANT
For maximum vacuum performance and operating life, allow the engine to warm before use.
1. Run the engine at idle speed until operating temperature is reached(2 to 3 minutes)
2. As the engine warms, open the choke gradually by slowly pushing the choke control in to the fully retracted 

position.
3. The machine should now be ready for use.

If the engine dose not start

Repeat the appropriate starting procedures for “hot” or “cold” engine. If the engine still will not start, follow the 
“Starting a Flooded Engine” procedure (below).

 WARNING! Incorrect spark plug installation Can result in serious engine damage!

Choke rod

Starting a fl ooded engine

1. Disconnect the spark plug lead, and use the spark plug wrench to remove the plug in a counterclockwise 
direction.

2. If the spark plug is fouled or is soaked with fuel, clean or replace the plug as required.
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Specification | Disposal

6. SPECIFICATION
Model FZF 6205-B

Power  0,8 kW / 7 000 rpm

Air speed 150 km/h

Displacement 25,4 cc

Gasoline/engine oil mixture 25:1

Shredder function yes, included

Starting  recoil starter

Fuel tank capacity 0,7 l 

Weight 4.5kg

7. DISPOSAL

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING 
MATERIALS
Dispose of used packaging material at a site designated for waste in your municipality.

The machine and its accessories are manufactured from various materials, e.g. metal and 
plastic. 
Take damaged parts to a recycling centre. Inquire at the relevant government department.

This product meets all the basic requirements of EU directives that apply to it.

Changes in the text, design and technical specifi cations may be made without prior notice and we reserve 
the right to make these changes.

User s manual in the original language.
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8. DECLARATION OF CONFORMITY

EU DECLARATION OF CONFORMITY

        
Product / brand: Gasoline blowers/vaccums / FIELDMANN

Type / model:   FZF 4250-B as factory model BL-260B
0,8kW; 7000/m-1; 25,4m3

LPA = 97dB(A), LWA = 113dB(A)

Manufacturer: FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00   Praha  10, Czech Republic 
VAT no:  CZ26726548

The product is inline with directives and regulations listed below:
Directive MD 2006/42/EC
Directive EMC 2014/30/EU
Directive Noise 2000/14/EC
Directive Emission of Gaseous 2012/46/EU
Directive RoHS 2011/65/EU

and norms:
    EN 15503:2009+A2

EN ISO 14982:2009

Place of issuance:     Prague                                      Name:  Ing. Zdeněk Pech
                  Chairman of the Board

Date of issuance:     2. 11. 2021                                 Signature:
                                                                                     

                                                                       

FZF 6205-B as factory model BL-260B







2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

 A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (U Sanitasu 
1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

 A FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, 
Kántor út 10.) mint a termék magyarországi im-
portőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és 
gyártási számú készülékre jótállást biztosít a 
fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

 A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó 
részére történő átadástól (vásárlástól), illetve 
ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő 
vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az 
üzembe helyezéstől számított 24 hónapig, míg 
250.000,- Ft eladási ár felett 36 hónapig tartó 
időtartamra vállal jótállást. Ha a terméket a 
fogyasztó az átadástól számított fél éven belül 
helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő a 
termék átadásától kezdődik. A termék alkotóré-
szeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótál-
lási idő a termék átadásától számított 12 hónap. 

 A jótállási igény a jótállási jeggyel, az át-
adástól (ha releváns az üzembe helyezéstől) 
számított (i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat 
meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig - 
250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó ter-
mék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási 
árat meghaladó termék esetén a terméket 
értékesítő vállalkozásnál, annak székhelyén, 
vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve 
mindhárom esetben a jótállási jegyen feltünte-
tett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg az 
előző (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft 
eladási árat meg nem haladó termék esetén a 
13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivata-
los szerviznél érvényesíthető.  Jótállási jegy 
hiányában a fogyasztói szerződés megkötését 
bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó be-
mutatja a termék ellenértékének megfizetését 
hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek 
érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy 
őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási 
időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - 
választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes 
kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, 
ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy 
ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által 
érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget 
eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kija-
vítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e 
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a 
fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget ten-
ni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy 
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor 
a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényel-
het, vagy a hibát a kötelezett költségére maga 
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy el-
állhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt 

elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott 
jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott 
költséget köteles a jótállásra kötelezettnek 
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra 
kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt.  Ha a jótállási időtartam alatt a 
termék első alkalommal történő javítása során 
megállapítást nyer, hogy a termék nem javít-
ható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányá-
ban a termék a megállapítást követő 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére 
nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, 
a termék ellenértékének megfizetését igazoló 
bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon 
belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.  
Ha a jótállási időtartam alatt a termék három 
alkalommal történő kijavítást követően ismét 
meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli 
a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a 
terméket a jótállásra kötelezett költségére kija-
vítani vagy mással kijavíttatni, a termék 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélé-
sére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemu-
tatott, a termék ellenértékének megfizetését 
igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc 
napon belül kell a fogyasztó részére visszaté-
ríteni.  Ha a termék kijavítására a kijavítási 
igény közlésétől számított 30. napig nem kerül 
sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 
terméket a 30 napos határidő eredménytelen el-
teltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha 
a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó 
által bemutatott, a termék ellenértékének meg-
fizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételá-
rat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen 
elteltét követő nyolc napon belül kell a fogyasztó 
részére visszatéríteni.  A fogyasztó a hiba fel-
fedezését követően késedelem nélkül, legké-
sőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül 
köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán 
kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény 
kizárólag a jótállási határidőben érvénye-
síthető! Mindazonáltal a jótállási határidő 
meghosszabbodik a javításra átadás nap-
jától kezdve azzal az idővel, amely alatt a 
fogyasztó a terméket a hiba miatt rendelte-
tésszerűen nem használhatta. Ha a jótállásra 
kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő 
határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a 
fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött meg-
felelő határidő elteltétől számított 3 hónapon 
belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a 
jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség telje-
sítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a 
jótállás kötelezettjét terhelik. 

 A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meg-
határozott tartós fogyasztási cikk meghibáso-
dása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított három munkanapon belül érvénye-
sített csereigény esetén a terméket értékesítő 
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan több-
letköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási 
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és 
a csere nem lehetetlen).  Kijavítás esetén a fo-
gyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet be-
építésre. Javítási- vagy csereigény esetén töre-
kedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 
15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a 
csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor 
tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a 
csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a 
fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elekt-
ronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel iga-
zolására alkalmas más módon történik. A rögzí-
tett bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy 
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható fogyasztási cikket – járművek 
kivételével - az üzemeltetés helyén kell megja-
vítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az 
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, 
vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvénye-
sített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat 
gondoskodik. 

 Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra 
kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, 
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasz-
tó részére való átadását követően keletkezett, 
így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű 
használat, használati útmutató figyelmen kí-
vül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, 
leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívül-
álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél 
nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, 
beavatkozás, nem hivatalos szerviz által vég-
zett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát 
képező karbantartási munkák elmulasztása  
normál, természetes elhasználódásra visszave-
zethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű 
kopásnak tulajdonítható meghibásodás okoz-
ta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő 
jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv 
szerinti kellékszavatossági illetve termékszava-
tossági jogait nem érinti.  Tájékoztatjuk, hogy 
a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott 
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése 
érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi 
és iparkamarák által működtetett békéltető tes-
tület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető 
testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/
index.php?id=testuletek).

Jótállási jegy

revision 01/2021



A kereskedő tölti ki

Megnevezés:...............................................................................................................................................................

Típus:........................................................................ Gyártási szám: …………………………………………….

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (ha alkalmazható):……………………………………

Vásárlást igazoló bizonylat  száma:……………………………………………………………………………….

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20......  ..................hó.............nap.

Kereskedő bélyegzője:     Kereskedő aláírása: …………………………………

Kereskedő címe: ………………………………………………

Javítás esetén alkalmazandó
A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……………………………………………………………………….

Javításra átvétel időpontja:…………………………………………………………………………………………

Hiba oka:……………………………………………………………………………………………………………

Javítás módja:……………………………………………………………………………………………………..

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……………………………………………………...

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:………..………………………………….
    
Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:…………………………………

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

A csere időpontja: …………………………………………………

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830; 

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu






