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Opis delova

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e

Osade kirjeldus

Dalių aprašymas

Detaïu apraksts

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e

1. Motor 8. Ručka
2. Poklopac na rezervoaru 9. Prekidač
3. Ručica startera (a) 10. Poluga za gas
4. Svećica za paljenje 11. Ručka u obliku slova D
5. Poluga prigušivača 

vazduha
12. Distanciona manžeta
13. Cevasta drška

6. Usisna pumpa 14. Zaštitni poklopac
7. Kućište vazdušnog filtra/

cevi za izduvne gasove
15. Rezač konca
16. Kalem s koncem

1. ©å¨a¹eæ¿  c¢ope 9.�¾®æ÷ña¹eæ¿ µa²å¨a¸åø

2. Kp¾ò®a ¹oÿæå¸o¨o ¢a®a 10. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø 
ªpocceæ¿¸o¼ µacæo¸®o¼3. Pº®oø¹®a ¹pocå®a 

c¹ap¹epa 11. D-o¢paµ¸aø pº®oø¹®a
ºÿpaæe¸åø4. Ceña µa²å¨a¸åø

5. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø
oµªºò¸o¼ µacæo¸®o¼

12. Ma¸²e¹a

13. Ò¹a¸¨a

6. K¸oÿ®a pºñ¸o¼ ÿoª®añ®å 
¹oÿæåa

14. ³aóå¹¸¾¼ ®o²ºx

15. Ho² o¨pa¸åñå¹eæø ªæå¸¾
¹på¯¯ep¸o¼ æec®å7. Kp¾ò®a oµªºò¸o¨o

íåæ¿¹pa/¨æºòå¹eæø 16 Ka¹ºò®a c ¹på¯¯ep¸o¼
æec®o¼8. Pº®oø¹®a

1. ©å¨a¹eæ 9. Òaæ¹ep

2. Kaÿañ®a ¸a peµepoapa 10. Æoc¹ ¸a ¨aµ¹a

3. ©p½²®a ¸a c¹ap¹epa 11. D-o¢paµ¸a ªp½²®a

4. ³aÿaæå¹eæ¸a ceó 12. Paµ¨pa¸åñå¹eæe¸ ¯a¸òo¸

5. Æoc¹ ¸a c¯º®aña 13. ™øæo

6. C¯º®a¹eæ¸a ÿo¯ÿa 14. ¥peªÿaµe¸ ®aÿa®

7. Kopÿºc ¸a ½µªºòe¸
íåæ¹½p/aºcÿºx

15. Ho² µa ®o¸eýa

16. ¡o¢å¸a c ®o¸eý

8. ©p½²®a

1. Mootor 9. Lüliti
2. Kütusepaagi kork 10. Gaasihoob
3. Starteri käepide 11. D-kujuline käepide
4. Süüteküünal 12. Vahemansett
5. Õhuklapi hoob 13. Vars
6. Täitepump 14. Kaitsekate
7. Õhufiltri/summutitoru 

korpus
15. Jõhvi lõikaja
16. Jõhvi pool

8. Pide

1. Variklis 9. Jungiklis
2. Kuro bako kamštelis 10. Akceleratoriaus rankinio

valdymo rankenėlė3. Starterio ranktūris
4. Uždegimo žvakė 11. D raidės formos ranktūris
5. Oro įleidžiamosios 12. Tarpo sandariklis

sklendės valdymo svirtis 13. Kakliukas
6. Siurbiklis 14. Pjovimo antgalio 

apsauginis korpusas7. Oro filtro/triukšmo slo-
pintuvo gaubto korpusas15. Siūlo nukirpimo įtaisas

8. Ranktūris 16. Siūlų ritė

1. Motors 9. Slēdzis
2. Degvielas tvertnes vāks 10. Akseleratora svira
3. Startera rokturis 11. D formas rokturis
4. Aizdedzes svece 12. Distancmanšete
5. Droseles svira 13. Kāts
6. Uzsūcējsūknis 14. Aizsargapvalks
7. Gaisa filtra/izplūdes

caurules korpuss
15. Pavediengriezējs
16. Pavedienspole

8. Rokturis

1. Oÿåc ¸a ªeæoå¹e 9. ¥pe®å¸ºañ

2. Kaÿa® ¸a peµepoapo¹ 10. Pañ®a µa ¨ac

3. Pañ®a µa c¹ap¹ºaùe 11. Pañ®a o íop¯a ¸a D

4. Ceîåñ®a µa ÿaæeùe 12. Ma¸²e¹¸a µa pac¹oja¸åe

5. Pañ®a µa caºx 13. ™eæo

6. ¥º¯ÿa µa ò¯º®ºaùe 14. ³aò¹å¹e¸ ®aÿa®

7. Kºîåò¹e ¸a íåæ¹epo¹ µa 
oµªºx/åµªº¸a¹a ýe®a

15. Pe²añ co ®o¸eý

16. Ha¯o¹®a µa ®o¸eý

8. Pañ®a
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Opis delova – Sl. 1–3

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 1—3

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — íå¨. 1—3

Osade kirjeldus – joon. 1–3

Dalių aprašymas – 1–3 pieš.

Detaïu apraksts – 1.–3. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 1—3
1. Ručka 6. Distanciona manžeta (h)
2. Ručka u obliku slova D 7. Mehanizam za

pričvršćivanje3. Zavrtanj s leptirastom 
glavom 8. Zaštitni poklopac (i)

4. Pločica za podmetanje 9. 4 zavrtnja
5. Sprežnjak

6

5

2

1

3

4

7

8
9

1. Pº®oø¹®a 5. ¡oæ¹

2. D-o¢paµ¸aø pº®oø¹®a 
ºÿpaæe¸åø

6. Ma¸²e¹a

7. ³a®peÿæø÷óå¼ ¯exa¸åµ¯

3. ¡apaò®o¾¼ ¢oæ¹ 8. ³aóå¹¸¾¼ ®o²ºx

4. Òa¼¢a 9. 4 å¸¹a

1. ©p½²®a 6. Paµ¨pa¸åñå¹eæe¸ ¯a¸òo¸

2. D-o¢paµ¸a ªp½²®a 7. ³a®peÿaó ¯exa¸åµ½¯

3. Kpåæña¹ å¸¹ 8. ¥peªÿaµe¸ ®aÿa®

4. ¥oªæo²¸a òa¼¢a 9. 4 å¸¹a

5. ¡oæ¹oe

1. Pide 6. Vahemansett
2. D-kujuline käepide 7. Kinnitus
3. Tiibkruvi 8. Kaitsekate
4. Seib 9. 4 kruvid
5. Polt

1. Ranktūris 6. Tarpo sandariklis
2. D formos ranktūris 7. Tvirtinimo įtaisas
3. Sparnuotas sraigtas 8. Pjovimo antgalio 

apsauginis korpusas4. Poveržlė
5. Sraigtas 9. 4 varžtai

1. Rokturis 6. Distancmanšete
2. D formas rokturis 7. Nostiprināšanas

palīgierīce3. Spārnskrūve
4. Paplāksne 8. Aizsargapvalks
5. Tapa 9. 4 skrūves

1. Pañ®a 6. Ma¸²e¹¸a µa pac¹oja¸åe

2. Pañ®a o íop¯a ¸a D 7. špeª µa ÿpåýpc¹ºaùe

3. Kpåæec¹a µap¹®a 8. ³aò¹å¹e¸ ®aÿa®

4. ¥oªæoò®a 9. 4 µap¹®å

5. Kæå¸
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Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Opis delova – Sl. 4–7

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 4—7

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — íå¨. 4—7

Osade kirjeldus – joon. 4–7

Dalių aprašymas – 4–7 pieš.

Detaïu apraksts – 4.– 7. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 4—7
1. Poluga za gas 5. Srednji međupoložaj 
2. Isključeno (O) prigušivača vazduha (2)
3. Uključeno (I) 6. Radni položaj (3)
4. Maksimalni položaj 7. Poluga prigušivača vazduha

prigušivača vazduha (1) 8. Usisna pumpa
9. Uže startera

3

2

1

8

7

64 5

9

1. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø
ªpocceæ¿¸o¼ µacæo¸®o¼

6. ¥oæo²e¸åe oµªºò¸o¼
µacæo¸®å: "¥oæ¸oc¹¿÷
o¹®p¾¹a (3)"2. Off (O) — "�¾®æ÷ñe¸o"

3. On (I) — "�®æ÷ñe¸o" 7. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø
oµªºò¸o¼ µacæo¸®o¼4. ¥oæo²e¸åe oµªºò¸o¼

µacæo¸®å: "¥oæ¸oc¹¿÷
µa®p¾¹a (1)"

8. K¸oÿ®a pºñ¸o¼ ÿoª®añ®å 
¹oÿæåa

5. ¥oæo²e¸åe oµªºò¸o¼
µacæo¸®å: "Ñac¹åñ¸o
µa®p¾¹a (2)"

9. ™pocå® c¹ap¹epa

1. Æoc¹ ¸a ¨aµ¹a 5. ¥oæºc¯º®añ - ¯e²ªå¸¸o
ÿoæo²e¸åe (2)2. Åµ®æ. (O)

3.�®æ. (I) 6. Pa¢o¹¸o ÿoæo²e¸åe (3)

4. Kpa¼¸o ÿoæo²e¸åe
¸a c¯º®aña (1)

7. Æoc¹ ¸a c¯º®aña

8. C¯º®a¹eæ¸a ÿo¯ÿa

9.�½²e ¸a c¹ap¹epa

1. Gaasihoob 6. Tööasend (3)
2. Väljas (O) 7. Õhuklapi hoob
3. Start (I) 8. Täitepump
4. Õhuklapp kinni (1) 9. Starterinöör
5. Õhuklapp poolkinni, 

vahepealne asend (2)

1. Akceleratoriaus rankinio
valdymo rankenėlė

5. Oro įleidžiamoji sklendė
tarpinėje padėtyje (2)

2. Išjungti (O) 6. Veikimo padėtis (3)
3. Įjungti (I) 7. Oro įleidžiamosios 

sklendės valdymo svirtis4. Oro įleidžiamoji sklendė 
užfiksuota (1) 8. Siurbiklis

9. Starterio paleidimo lynas

1. Akseleratora svira 6. Darba pozicija (3)
2. Izslēgts (0) 7. Droseles svira
3. Ieslēgts (I) 8. Uzsūcējsūknis
4. Pilna droseles pozicija (1) 9. Startera trose
5. Vidēja droseles

starppozicija (2)

1. Pañ®a µa ¨ac 6. Pa¢o¹¸a ÿoæo²¢a (3)

2. Åc®æºñe¸o (O) 7. Pañ®a ¸a caºxo¹

3.�®æºñe¸o (I) 8. ¥º¯ÿa µa ò¯º®ºaùe

4. ¥oæo²¢a ¸a ÿoæ¸ caºx (1) 9. Cajæa µa c¹ap¹ºaùe

5. ¯eêºÿoæo²¢a µa
ÿoæoå¸a caºx (2)
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Opis delova – Sl. 10–11

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 10—11

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — íå¨. 10—11

Osade kirjeldus – joon. 10–11

Dalių aprašymas – 10–11 pieš.

Detaïu apraksts – 10.–11. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 10—11

1

2

1. Sprežnjak 4. Opruga
2. Pritisno dugme 5. Kalem
3. Kućište kalema

1. ¡oæ¹ 4. ¥pº²å¸a

2. ¦oæo®a ®a¹ºò®å 5. Òÿºæ¿®a

3. Kopÿºc ®a¹ºò®å c 
¹på¯¯ep¸o¼ æec®o¼

1. ¡oæ¹ 4. ¥pº²å¸a

2. Koÿñe 5. ¡o¢å¸a

3. Kopÿºc ¸a ¢o¢å¸a¹a

1. Polt 4. Vedru
2. Vajutusnupp 5. Pool
3. Pooli korpus

1. Sraigtas 4. Spyruoklė
2. Išgaubta rankenėlė 5. Ritė
3. Ritės korpusas

1. Tapa 4. Atspere
2. Pieskārienpoga 5. Spole
3. Spoles korpuss

1. Ocoå¸®a 4. ¥pº²å¸a

2. Koÿñe µa ÿo¹ñº®¸ºaùe 5. Ha¯o¹®a

3. Kºîåò¹e ¸a ¸a¯o¹®a

3

4

5
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Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Opis delova – Sl. 12–18

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 12—18

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — íå¨. 12—18

Osade kirjeldus – joon. 12–18

Dalių aprašymas – 12–18 pieš.

Detaïu apraksts – 12.–18. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 12—18

1

2

3

3

1. Zupci za pozicioniranje 3. Petlja
2. Otvori u vidu proreza 4. Prorezi za pridržavanje

1. Íå®cåpº÷óåe µº¢ý¾ 3. ¥e¹æø

2. Oaæ¿¸¾e o¹epc¹åø 4. šªep²åa÷óåe ÿaµ¾

1. ¥pe®æ÷ñaóå µ½¢ýå 3. ¥på¯®a

2. Òæåýoåª¸å o¹opå 4. Òæåýoe-ª½p²añå

1. Hambad 3. Silmus
2. Pilukujulised augud 4. Kinnituspilud

1. Jungiamieji krumpliai 3. Kilpa
2. Kilpelės formos kiaurymės 4. Laikančiosios įpjovos

1. Sakabinātājzobi 3. Cilpa
2. Rievotas formas 

caurumi
4. Turētājrievas

1. ³aÿýå 3. Pe¯e¸

2. O¹opå o íop¯a ̧ a ²æe¢ 4. ±æe¢oå µa ªp²eùe

4
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Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21 Fig. 22

Fig. 23

Opis delova – Sl. 19–23

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 19—23

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — íå¨. 19—23

Osade kirjeldus – joon. 19–23

Dalių aprašymas – 19–23 pieš.

Detaïu apraksts – 19.–23. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 19—23

1

22

3

1. Poluga prigušivača 
vazduha

2. Zavrtanj
3. Vazdušni filtar

1. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø 
oµªºò¸o¼ µacæo¸®o¼

2.�å¸¹

3.�oµªºò¸¾¼ íåæ¿¹p

1. Æoc¹ ¸a c¯º®aña 3.�½µªºòe¸ íåæ¹½p

2.�å¸¹

1. Õhuklapi hoob 3. Õhufilter
2. Kruvi

1. Oro įleidžiamosios 
sklendės valdymo svirtis

2. Varžtas
3. Oro filtras

1. Droseles svira 3. Gaisa filtrs
2. Skrūve

1. Pañ®a µa caºx 3. Íåæ¹ep µa oµªºx

2. ³ap¹®a
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Fig. 24

Fig. 25

Opis delova – Sl. 24–25

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 24—25

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — íå¨. 24—25

Osade kirjeldus – joon. 24–25

Dalių aprašymas – 24–25 pieš.

Detaïu apraksts – 24.–25. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 24—25

1

0,63 mm

15

1. Regulator broja obrtaja
pri praznom hodu

2. Svećica za paljenje

1.�å¸¹ pe¨ºæåpo®å
xoæoc¹o¨o xoªa

2. Ceña µa²å¨a¸åø

1. Pe¨ºæa¹op ¸a o¢opo¹å¹e
¸a ÿpaµe¸ xoª

2. ³aÿaæå¹eæ¸a ceó

1. Tühikäigupöörete 
regulaator

2. Süüteküünal

1. Tuščiosios eigos
reguliavimo varžtas

2. Uždegimo žvakė

1. Apgriezienu skaita 
tukšgaitā regulators

2. Aizdedzes svece

1. Pe¨ºæa¹op ¸a p¹e²å
o ÿpaµe¸ oª

2. Ceîåñ®a µa ÿaæeùe
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Įrašykite visus duomenis, esančius įrenginio techninių 
duomenų lentelėje, į šį langelį.

Techninių duomenų lentelė yra šalia variklio. 

Šie duomenys yra labai svarbūs vėlesniam prietaiso 
identifikavimui, kai bus užsakomos atsarginės dalys 
ir atliekami priežiūros darbai.

JŪSŲ SAUGUMUI
TEISINGAI NAUDOKITE ĮRENGINĮ
Šis įrenginys yra skirtas tik tai:

– naudoti pagal šioje naudojimosi instrukcijoje pateiktus 
aprašymus bei saugos technikos reikalavimus,

– naudoti prie namo esančiame sode bei laisvalaikio 
praleidimo teritorijoje,

– apipjauti vejų kraštus bei nedidelius sunkiai prieinamus 
žolės plotus (pvz., po krūmais),

Draudžiama naudoti šį įrenginį ne pagal numatytą 
paskirtį. Naudotojas atsako už visą žalą, padarytą 
tretiesiems asmenims bei jų turtui.

Naudokite tik tokios techninės būklės įrenginį, kurioje šį 
įrenginį pristatė gamintojas.

Gamintojas neatsako už savavališkų įrenginio 
konstrukcijos pakeitimų pasekmes ir dėl jų padarytą žalą.

SAUGOS TECHNIKOS REIKALAVIMAI

PRIEŠ ĮRENGINIO NAUDOJIMĄ 
PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS

Atidžiai perskaitykite vartojimo instrukciją. 
Susipažinkite su valdymo, teisingo naudojimo ir ypač 
prietaiso išjungimo operacijomis.
Niekada neleiskite vaikams iki 16 metų naudoti šį 
įrenginį. Suaugusiems leidžiama dirbti su įrenginiu tik 
deramai su juo susipažinus.
Prieš naudojimą patikrinkite ir apžiūrėkite įrenginį. 
Patikrinkite, ar nesisunkia kuras. Įsitikinkite, kad yra 
pritaisyti ir pritvirtinti visi jungiamieji elementai. 
Pakeiskite pjovimo antgalio dalis, kurie yra suskilę, 
sutrūkinėję ar kitaip pažeisti. Įsitikinkite, kad pjovimo 
antgalis yra tinkamai įstatytas ir pritvirtintas. 
Įsitikinkite, kad yra tinkamai pritaisytas ir nustatytas 
rekomenduojamoje padėtyje pjovimo priedėlio 
apsauginis gaubtas. Nesilaikant šių reikalavimų gali 
būti sužaloti naudotojas, aplinkiniai žmonės arba 
sugesti įrenginys. Nurodymų nepaisymas gali sukelti 
naudotojo ir žiūrovų sužalojimus ir pažeisti įrenginį.
Naudokite tik originalius 2 mm skersmens atsarginius 
siūlus. Niekuomet nenaudokite virvių, vielų, 
grandinių, lynų ar pan. su metalo priedais. Jie gali 
nulūžti ir sukelti pavojų.

Nenaudokite šio įrenginio, jeigu esate pavargęs, 
sergate arba vartojote alkoholį, narkotikus ar vaistus.
Būkite atsargūs dėl rizikos patirti galvos, rankų ir kojų 
traumas. 
Prieš pradėdami naudoti įrenginį sutvarkykite 
teritoriją, kurioje pjausite. Pašalinkite visus daiktus, 
pvz., akmenis, stiklo šukes, vinis, vielas arba lynus, 
kurie gali būti sviedžiami arba susipainioti pjovimo 
antgalyje. 
Pasirūpinkite, kad darbo teritorijoje nebūtų vaikų, 
žiūrovų ir gyvūnų. Vaikai, žiūrovai ir gyvūnai gali būti 
ne mažesniu kaip 15 m atstumu, kadangi jiems vis dar 
gresia pavojus, kad į juos pataikys mėtomi daiktai. 
Žiūrovai turi nešioti akių apsaugą. Prisiartinęs prie jų, 
nedelsdami išjunkite variklį ir pjovimo antgalį.

SAUGOS TECHNIKOS REIKALAVIMAI
ATSARGIAI: benzinas yra labai lengvai užsiliepsnojanti 

medžiaga, todėl jo garai dėl kontakto su liepsna gali 
sprogti. Laikykitės šių atsargumo priemonių:
Laikykite kurą visada tik šiai produkto rūšiai 
numatytoje ir leistoje naudoti taroje.
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SAUGOS TECHNIKOS REIKALAVIMAI

Prieš įpildami benziną į baką, visada išjunkite variklį ir 
palaukite, kol jis atauš. Nenuimkite kuro bako 
kamščio ir nepilkite kuro tol, kol variklis bus įkaitęs. 
Kurą maišykite švarioje, gerai vėdinamoje teritorijoje 
po atviru dangumi, kur nebūtų kibirkščiavimo ar 
liepsnos šaltinių. Niekada nepilkite kuro pastate. Kuro 
bako kamštį atsukite labai lėtai tik po to, kai išjungėte 
variklį. Nerūkykite maišydami arba įpildami kurą. 
Kiekvieną prapiltą kuro lašą nedelsdami nuvalykite 
nuo prietaiso.

DARBO NAUDOJIMUI
Naudojimo metu jokiu būdu neįjunkite prietaiso ir 
nenaudokite jo uždaroje patalpoje arba pastate. 
Įkvėptos išmetamosios dujos gali būti mirtinai 
pavojingos. Naudokite įrenginį tik po atviru dangumi. 
Įrenginio naudojimo metu nešiokite apsauginius 
akinius ir klausos organų apsaugą. Apsauginius 
akinius nešiokite pastoviai, t.y., ruošiant, 
eksploatuojant įrenginį ir atliekant jo techninės 
priežiūros darbus.
Apsimaukite storo audinio, ilgomis kelnėmis, 
mūvėkite auliniais batais ir pirštinėmis bei marškiniais 
ilgomis rankovėmis. Nenešiokite trumpų kelnių, 
sandalų arba nevaikščiokite basomis. 
Naudodami įrenginį, visada turite įstatyti pjovimo 
atgalio apsauginį gaubtelį. Neleidžiama, kad kirpimo 
siūlo ilgis būtų ilgesnis nei pjovimo antgalio 
apsauginio gaubtelio ilgis.
Įrenginys neturi pavaros ir siūlų ritė sukasi toliau, kai 
variklis veikia tuščioje eigoje.
D raidės formos ranktūrį priderinkite prie savo ūgio, 
kad patogiai valdytumėte įrenginį.
Prieš įjungdami įrenginį, įsitikinkite, kad siūlų ritė 
nesiliečia su jokiu objektu.
Įjungimo metu naudotojas ir prietaisas turi būti 
stabilioje padėtyje. Žiūrėkite 6 pieš. ir laikykitės 
nurodymų dėl prietaiso įjungimo ir išjungimo.
Naudokite įrenginį laikydamiesi nurodymų ir tik pagal 
numatytą paskirtį.
Nelieskite variklio ir triukšmo slopintuvo, nes 
naudojimo metu šios dalys labai įkaista. Po įrenginio 
išjungimo jos kurį laiką tebelieka įkaitusios.

Nedidinkite variklio sukimosi greičio, kai nepjaunate.
Užkliudę pašalinį daiktą, nedelsdami išjunkite variklį ir 
patikrinkite, ar nepažeistas įrenginys. Niekada 
nenaudokite įrenginio, kol jis nebus sutvarkytas iki 
pradinės būklės. Nenaudokite įrenginio su 
nepriveržtomis arba sugedusiomis dalimis. 
Įrenginiui pradėjus neįprastai stipriai vibruoti, tuojau 
pat išjunkite variklį ir išsiaiškinkite vibracijos 
priežastis. Vibracija yra įspėjamasis ženklas.
Išjunkite variklį ir įjungimo ir išjungimo mygtuką 
nustatykite padėtyje OFF(išjungti), kad galėtumėte 
atlikti priežiūros bei remonto darbus arba pakeisti 
siūlų ritę arba kitus variklio priedėlius.
Remontui naudokite tik originalius įrenginio 
priedėlius ir atsargines dalis, kurias leido naudoti 
gamintojas. Šias dalis galite įsigyti iš įgalioto 
pardavėjo.
Niekada nenaudokite dalių, reikmenų arba antgalių, 
kurių negalima naudoti su šiuo įrenginiu. Tai gali 
sukelti rimtus naudotojo sužalojimus, pažeisti įrenginį 
ir sąlygoti garantijos praradimą.

DARBO LAIKAS
Laikykitės vietinių įstatymų, reglamentuojančių darbo 
traktoriumi laiką (susižinokite atitinkamose įstaigose).

KITI SAUGOS TECHNIKOS REIKALAVIMAI
Kol kuro bake bus benzino, niekada nelaikykite 
įrenginio pastate, kuriame garai gali kontaktuoti su 
liepsna arba kibirkštimis.
Prieš sandėliavimą arba transportavimą palaukite, kol 
variklis atauš.  Pasirūpinkite įrenginio apsauga 
transportuojant.
Išvalykite įrenginį po kiekvieno naudojimo. Skaitykite 
nurodymus skyriuje ”Valymas ir sandėliavimas ”. 
Saugokite šią instrukciją ir reguliariai skaitykite ją bei 
vadovaukitės ja, kad galėtumėte apmokyti kitus 
naudotojus. Išnuomodami šį įrenginį kitiems 
asmenims, taip pat perduokite jiems ir šią instrukciją.
Bet kokius remonto darbus turi atlikti tik tai įgaliotas 
servisas.

SAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ
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SAUGUMO IR TARPTAUTINIAI SIMBOLIAI
Ši naudojimosi instrukcija aprašo saugumą žyminčius ir tarptautinius simbolius bei piktogramas, kurie gali būti 
pavaizduoti ant šio įrenginio. Perskaitykite naudotojo vadovą, kad susipažintumėte su visomis saugos technikos, 
montavimo, eksploatacijos bei remonto taisyklėmis

SIMBOLIS REIKŠMĖ

SAUGUMO IR ĮSPĖJAMASIS SIMBOLIS
Rodo pavojų, įspėjimą arba raginimą būti atsargiam.  Gali būti naudojamas kartu su kitais simboliais 
arba piktogramomis.

PERSKAITYKITE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJĄ
Nesilaikant eksploatacijos taisyklių ir nesiimant atsargumo priemonių, galima rimtai susižeisti.
Prieš įjungdami ar pradėdami naudoti įrenginį, perskaitykite naudojimosi instrukciją.

NEŠIOKITE AKIŲ IR KLAUSOS ORGANŲ APSAUGĄ
DĖMESIO: sviedžiami daiktai gali rimtai sužaloti akis, o dėl per stipraus triukšmo galima netekti klausos.
Dirbdami su įrenginiu, nešiokite akių bei klausos organų apsaugą.

NELEISKITE KITIEMS ASMENIMS BŪTI ARTI
DĖMESIO: Visi žiūrovai, ypač vaikai ir naminiai gyvūnai,. turi laikytis ne mažiau kaip 15 m atstumo 
iki darbo su įrenginiu vietos.

BENZINAS
Benzino mišiniui visada naudokite tik švarų ir šviežią bešvinį benziną.

ALYVA
Benzino mišiniui naudokite tik leistą naudoti alyvą pagal naudojimo instrukciją.

SVIEDŽIAMI DAIKTAI IR BESISUKANČIOS DALYS GALI SUNKIAI SUŽALOTI
DĖMESIO: Nenaudokite įrenginio, kai yra neteisingai išdėstytas apsauginis korpusas pjovimo
operacijai.
Laikykitės tinkamo atstumo iki besisukančios siūlų ritės.
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SIMBOLIS REIKŠMĖ

UŽDEGIMO JUNGIKLIS
ĮJUNGIMAS / PALEIDIMAS / DARBO REŽIMAS

UŽDEGIMO JUNGIKLIS
IŠJUNGTI arba SUSTABDYTI

ĮSPĖJIMAS APIE ĮKAITUSĮ PAVIRŠIŲ
Nelieskite įkaitusių triukšmo slopintuvo, pavaros mechanizmo arba cilindro. Jūs galite nusideginti.
Darbo metu šios dalys nepaprastai įkaista, todėl ir tam tikrą laiką po įrenginio išjungimo jos išlieka 
karštos.

AŠTRUS PEILIS
DĖMESIO: aštrūs peiliai prie apsauginio gaubto. Kad išvengtumėte susižalojimo, jokiu būdu nelieskite 
peilio.

NEMONTUOKITE ŽOLĖS PJOVIMO AŠMENŲ AR PEILIŲ
Pjauti galima tik žolės pjovimo lynu. Neleistina montuoti žolės pjovimo ašmenų ar peilių. 
Kyla pavojus susižeisti!

ORO SKLENDĖS NUSTATYMAS
1 • VISIŠKAI UŽDARYTA SKLENDĖ paleidimo padėtis

2 • Tarpinė sklendės padėtis.

3 • Darbo padėtis.

MAKSIMALUS APSISUKIMŲ SKAIČIUS
Pasirūpinkite, kad įrenginio apsisukimų skaičius nebūtų didesnis nei leistinas maksimalus skaičius.
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D FORMOS RANKTŪRIO ĮSTATYMAS
1. Jūsų saugumo dėlei D formos ranktūrį reikia įstatyti 

prieš tarpo sandariklį. Įstumkite ranktūrį į apačią po 
kakliuku, kad rankena būtų išdėstyta įstrižai variklio 
atžvilgiu (pieš. 1).

NURODYMAS:=nestumkite D formos ranktūrio per tarpo 
sandariklį. Tai gali sukelti ranktūrio arba įrenginio 
sužalojimus.

2. Uždėkite varžtus, poveržlę ir sparnuotą veržlę ir 
užveržkite.

D FORMOS RANKTŪRIO NUSTATYMAS
1. Atpalaiduokite sparnuotą sraigtą. Nebūtina išimti 

varžtus ir poveržlę.

2. Pasukite D formos ranktūrį, kad ranktūris būtų 
išdėstytas virš kakliuko.

3. Laikydami įrenginį darbo padėtyje (pieš. 7), 
nustatykite D formos ranktūrį Jums patogiausioje 
padėtyje ir užveržkite sparnuotą sraigtą (pieš. 1). 

APSAUGINIO GAUBTO ĮSTATYMAS
1. Išdėstykite apsauginį gaubtą ant kakliuko virš 

tvirtinimo įtaiso (pieš. 2). 
2. Apverskite pjovimui skirtą apsauginį gaubtą ant 

pjovimo įtaiso viršutinės dalies, tada pasukite 
korpusą, kad jo kiaurymės sutaptų su kiaurymėmis 
varžtams įstatyti ir juos įstatyti į tam skirtą vietą. 
(3 pav.).

REKOMENDUOJAMA ALYVA IR KURAS

REKOMENDUOJAMA ALYVOS RŪŠIS
Naudokite tik tai aukštos kokybės alyvą pagal API 
klasifikaciją TC (TSC-3), skirtą dvitakčiams varikliams, 
aušinamiems oru. Sumaišykite alyvą dvitakčiams 
varikliams pagal nurodymus ant taros, 1:40 (2,5%).

REKOMENDUOJAMA BENZINO RŪŠIS
Visuomet naudokite švarų ir šviežią bešvinį benziną. 

NURODYMAI DĖL ALYVOS 
IR BENZINO SUMAIŠYMO
Senas ir/arba neteisingai sumaišytas kuras yra 
pagrindinės priežastys, kodėl įrenginys neveikia 
tvarkingai. Naudokite tik švarų ir šviežią bešvinį 
benziną. Tiksliai vykdykite nurodymus dėl taisyklingo 
alyvos ir benzino mišinio santykio.

Paruoškite tinkamą dvitakčio variklio alyvos ir bešvinio 
benzino mišinį 1:40 (2,5%) santykiu. Nemaišykite 
pačiame kuro bake

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

NURODYMAI DĖL ĮJUNGIMO
1. Sumaišykite benziną (automobilinį) su alyva. Įpilkite 

mišinį į kuro baką. Skaitykite skyrių “Nurodymai dėl 
alyvos ir benzino sumaišymo”.

OK Nustatykite jungiklį padėtyje ĮJUNGTI [I] (4 pav.).

3. Lėtai ir pilnai 10 kartų spauskite įleidžiamąjį siurblį. 
Kuras turi būti matomas siurblyje (5 pav.). Priešingu 
atveju spauskite dar tris kartus arba tol, kol bus 
matomas kuras.

QK Nustatykite oro sklendės valdymo svirtį 1 padėtyje 
(5 pav.).

5. Įrenginys turi stovėti ant žemės, paspauskite 
akceleratoriaus rankinio valdymo rankenėlę 
ir laikykite ją nuspaudę

6. Patraukite starterio paleidimo lyną 5 kartus 
patikrinančiu ir pastoviu judesiu.

7. Nustatykite oro sklendės valdymo svirtį 2 padėtyje 
(5 pav.).

8. Norint užvesti variklį, reikia laikyti nuspaustą kuro 
padavimo svertelį, o užvedimo lyną kontroliuojamais, 
nenutrūkstamais judesiais patraukti 1–5 kartus.

PASTABA: Varikliui (tik tipas 710) naudojama 
technologija “Advanced Starting Technology™” 
[paleidimo procesą palengvinanti spyruoklė], 
todėl paleidžiant variklį smarkiai sumažėja energijos 
sąnaudos. Jūs turite traukti starterio paleidimo lyną 
tol, kol variklis įsijungs automatiškai (spyruoklės 
pagalba). Nebūtina stipriai traukti už lyno, nes 
traukiant nėra stipraus pasipriešinimo. Prašome 
atkreipti dėmesį, kad šis paleidimo metodas yra 
visiškai kitoks (ir žymiai lengvesnis), nei Jums įprasti 
būdai. 

PATARIMAS: Įjungiant įrenginį, kuris nebuvo 
naudojamas ilgą laiką (arba yra visiškai naujas 
arba kurį sunku įjungti), 20 kartų paspauskite 
įleidžiamąjį siurblį.

Patarimas: Pastaba: Atkreipkite dėmesį į tai, 
kad oro sklendė užsifiksuotų pozicijoje (1).
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9. paspauskite akceleratoriaus rankinio valdymo 
rankenėlę, kad variklis įšiltų per 15-30 sekundžių. 

PASTABA: esant žemoms temperatūroms variklis turėtų 
šilti ilgiau, kad pasiektų maksimalų greitį.

PASTABA: įrenginys bus gerai įšilęs, kai variklio sukimosi 
dažnis didės tolygiai

10. kai įšils variklis, nustatykite oro sklendės valdymo 
svirtį 3 padėtyje (5 pav.). Dabar įrenginys yra darbo 
parengtyje.

JEIGU... variklis veikia netolygiai, grąžinkite oro 
sklendės valdymo svirtį į 2 padėtį (5 pav.) ir palaukite, 
kol įšils variklis.

JEIGU... Kartokite žingsnius nuo 3 iki 7, jeigu variklis 
neužsives.

JEIGU... Nustatykite oro sklendės valdymo svirtį 
3 padėtyje (5. pav.), jeigu variklis neįsijungia dėl 
paduoto kuro pertekliaus. Nuspauskite 
akceleratoriaus rankinio valdymo rankenėlę. 
Patraukite užvedimo lyną. 
Variklis turi įsijungti po 3–8 bandymų.

JEIGU... nebūtina naudoti oro įleidžiamąją sklendę, kad 
būtų galima įjungti įšilusį variklį. Nustatykite jungiklį į 
poziciją ON [I] (įjungti), o oro įleidžiamosios sklendės 
valdymo svirtį į poziciją 2 (pieš. 5).

IŠJUNGIMO INSTRUKCIJOS
1. Paleiskite akceleratoriaus rankinio valdymo 

rankenėlę (pieš. 4). Palaukite, kol variklis atauš 
tuščiojoje eigoje.

2. Nustatykite jungiklį į poziciją OFF [O] (išjungti) 
(pieš. 4).

VEJAPJOVĖS LAIKYMAS
Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atsistokite darbo 
padėtyje, patogioje naudoti įrenginį (pieš. 7). 

KIRPIMO SIŪLO ILGIO NUSTATYMAS
Siūlų ritė leidžia atlaisvinti siūlą neišjungiant variklio. 
Norėdami atlaisvinti daugiau siūlo, švelniai trenkite 
pjovimo antgaliu per žemę (pieš. 8), įjungę variklinį pjūklą 
didesniu greičiu.

PASTABA: Kirpimo siūlo ilgis visuomet turi būti 
maksimalus. Kuo trumpesnis bus kirpimo siūlas, tuo 
sunkiau jis bus atlaisvinamas.

Peilis pjovimo antgalio apsauginiame korpuse nukerpa 
reikiamo ilgio siūlą, jeigu šio yra atlaisvinta per daug. 
Geriausias būdas yra trenkti pjovimo antgaliu per lygų 
arba kietą paviršių. Jeigu bandysite atlaisvinti siūlą 
aukštoje žolėje, gali išsijungti variklis.

Kirpimo siūlas gali nutrūkti šiais atvejais:
dėl normalaus siūlo susidėvėjimo. 
dėl siūlo priartėjimo prie kokio nors daikto, 
pavyzdžiui, sienos arba tvoros stulpelio. 

KAIP GAUTI GERIAUSIUS 
PJOVIMO REZULTATUS

Laikykite pjovimo antgalį lygiagrečiai žemei.
Nespauskite pjovimo antgalio. Pjaukite tik siūlo 
smaigaliu, ypač palei sienas. Pjaunant ne siūlo 
antgaliu, sumažėja pjovimo efektyvumas ir dėl to gali 
būti perkraunamas variklis.
Pjaukite žolę 20 cm nuo viršaus į apačią mažais 
intervalais, kad išvengtumėte priešlaikinio siūlo 
susidėvėjimo arba variklio pasipriešinimo.
Jeigu įmanoma, pjaukite iš kairės į dešinę. Pjaunant į 
dešinę, pagerėja pjovimo veiksmingumas. Nupjauta 
žolė išmetama per pakankamai didelį atstumą nuo 
naudotojo.
Vejapjovę lėtai vedžiokite norimame aukšte pjaunamo 
ruožo viduje ir už šio ruožo ribų. Judėkite iš priekio 
atgal arba iš vienos pusės į kitą. Pjaunant mažais 
pjovimo intervalais gaunami geresni pjovimo 
rezultatai.

DEKORATYVINIS APKARPYMAS
Jūs galite suteikti dekoratyvinę formą, jei apipjautumėte 
žolę aplink medžius, stulpus, tvoras ir t.t.

Pasukite visą įrenginį taip, kad kampas tarp pjovimo 
antgalio ir žemės sudarytų 30 °(9 pav.)
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KIRPIMO SIŪLO ĮSTATYMAS
Šiame skyriuje nagrinėjama, kaip įstatomas siūlas Split-
Line™ [dvigubi siūlai]  bei paprastas standartinis siūlas.

Visada naudokite 2 mm  skersmens atsarginį kirpimo 
siūlą. Naudojant skirtingo ilgio kirpimo siūlą nei čia 
nurodyta, variklis gali perkaisti arba sugesti.

Kirpimo siūlą galima pakeisti dviem būdais:

užvyniojant naują siūlą ant vidinės ritės
įstatant iš anksto paruoštą vidinę ritę su užvyniotu 
siūlu

Siūlo užvyniojimas ant turimos vidinės ritės
1. Viena ranka laikykite ritės korpusą, o kita ranka sukite 

išgaubtą rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę (pieš. 
10). Patikrinkite, ar varžtas išgaubtos rankenėlės 
viduje juda laisvai. Pakeiskite išgaubtą rankenėlę, 
jeigu ji sugadinta.

2. Ištraukite vidinę ritę iš korpuso. (11 pav.).
3. Išimkite vidinės ritės spyruoklę (pieš. 11).
4. Švariu skuduru išvalykite vidinę ritę, spyruoklę, 

veleną ir ritės korpuso vidinį paviršių (pieš. 12).
5. Patikrinkite, ar nesusidėvėję vidinės ritės ir jos 

korpuso jungiamieji krumpliai (pieš. 12). Jeigu reikia, 
pašalinkite ištrupas arba pakeiskite rites.

NUORODA: siūlas Split-Line™ [dvigubi siūlai] gali būti 
naudojami tik ritėje su kilpelės formos kiaurymėmis. 
Paprasti siūlai gali būti naudojami abiejų tipų ritėse. 
Naudokitės 13 piešinėliu ritės tipui identifikuoti.

NUORODA: įstatymui į įrenginį visada naudokite tinkamo 
ilgio kirpimo siūlą. Jeigu siūlas bus per ilgas, jis, 
priklausomai nuo aplinkybių, negalės būti 
atlaisvinamas teisingai. Paprasto siūlo įstatymas

Apie siūlo Split-Line™ 
įstatymą skaitykite toliau 8 punkte
6. Paimkite maždaug 7,6 metrų naują kirpimo siūlą ir 

sulenkite jį per pusę. Įverkite abu siūlo galus 
atitinkamai į ritės abi skyles (pieš. 14). Traukite siūlą 
per ritę, kad kilpa būtų kuo mažesnė.

7. Užvyniokite siūlus kietai ir tolygiai ant ritės (pieš. 15). 
Užvyniokite siūlą ant ritės nurodyta kryptimi. Padėkite 
savo smilių tarp abiejų siūlų, kad siūlai nedengtų 
vienas kito. Neužleiskite siūlų galų vienas ant kito. 
Toliau darykite 11 žingsnį.

Split-Line™
8. Paimkite maždaug 3,65 metrų ilgio naują kirpimo 

siūlą. Įverkite vieną siūlo galą per vieną iš dviejų skylių 
ritėje (pieš. 16). Traukite siūlą per ritę, kol pasiliks tik 
apie 10 cm.

9. Įveskite siūlo galą į atvirą ritės skylę ir kietai įtempkite 
siūlą, kad kilpelė būtų kuo mažesnė (pieš. 16).

10. Prieš pradėdami vynioti, paskirstykite siūlą maždaug 
15 cm ilgyje.

11. Kietai ir tolygiai užvyniokite siūlą ant ritės nurodyta 
kryptimi.

NUORODA: Užvyniojus siūlą ne ta kryptimi, kuri nurodyta 
ant ritės, pjovimo antgalis dėl to veiks neteisingai.

12. Įverkite siūlo galus į dvi laikančiąsias įpjovas (pieš. 
17).

13. Įverkite siūlo galus per ąseles ritės korpuse ir 
įstatykite ritę su spyruokle į ritės korpusą (pieš. 18). 
Suspauskite ritę ir ritės korpusą. Laikydami ritę ir ritės 
korpusą, suimkite siūlo galus ir smarkiai patraukite, 
kad ištrauktumėte siūlą iš laikančiųjų įpjovų ritės 
korpuse.

NUORODA: Prieš pakartotinai surenkant pjovimo 
antgalį, spyruoklė turi būti pritvirtinta prie ritės.

14. Laikydami ritę reikiamoje vietoje, įstatykite išgaubtą 
rankenėlę, pasukę ją į dešinę. Smarkiai įtempkite.

Ritės įstatymas su iš anksto užvyniotu siūlu 
1. Viena ranka laikykite ritės korpusą, o kita ranka sukite 

išgaubtą rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę (pieš. 
10). Patikrinkite, ar varžtas išgaubtos rankenėlės 
viduje juda laisvai. Pakeiskite išgaubtą rankenėlę, 
jeigu ji sugadinta.

2. Išimkite seną vidinę ritę iš ritės korpuso (pieš. 11).
3. Išimkite senos vidinės ritės spyruoklę (pieš. 11).
4. Vidinę ritę, spyruoklę, veleną ir ritės korpuso vidinį 

paviršių nuvalykite švariu skuduru.
5. Įstatykite spyruoklę į naująją vidinę ritę. 
PASTABA: Prieš pakartotinai įstatant siūlų ritę, būtinai 

įstatykite spyruoklę į vidinę ritę. 
6. Įverkite siūlo galus per ąseles ritės korpuse (pieš. 18).
7. Įstatykite naująją vidinę ritę į ritės korpusą (pieš. 18). 

Po to suspauskite, kad galėtumėte sujungti abi rites 
viena su kita. Laikydami vidinę ritę ir jos korpusą, 
suimkite siūlo galus ir smarkiai patraukite, kad 
ištrauktumėte siūlą iš abiejų laikančiųjų įpjovų ritės 
korpuse.

8. Laikydami vidinę ritę, sukite išgaubtą rankenėlę pagal 
laikrodžio rodyklę ir vėl gerai įtempkite.

769-02409B.book  Seite 55  Dienstag, 27. November 2007  3:26 15



RS

PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

ORO FILTRO PRIEŽIŪRA
Oro filtro korpuso/triukšmo slopintuvo nuėmimas 
1. Oro įleidžiamosios sklendės valdymo svirtį perjunkite 

į tarpinę poziciją (2).
PASTABA: Oro filtro/triukšmo slopintuvo gaubtui nuimti 

oro įleidžiamosios sklendės valdymo svirtis turi būti 
tarpinėje pozicijoje (2).

2. Išimkite keturis (4) varžtus, laikančius oro filtro/
triukšmo slopintuvo gaubtą (pieš. 19). Naudokite 
plokščią atsuktuvą arba atsuktuvo antgalį Torx Nr. 
T20.

3. Nevartodami jėgos nuimkite variklio korpusą.
Oro filtro valymas
Valykite ir sutepkite filtrą kas dešimt darbo valandų. 
Svarbu, kad šias dalis deramai prižiūrėtumėte. Jeigu oro 
filtras nebus valomas ir prižiūrimas, bet kokia garantija 
neteks galios. 

1. Nuimkite oro filtro/triukšmo slopintuvo gaubtą. 
Žiūrėkite skyrių ”Oro filtro korpuso/triukšmo 
slopintuvo nuėmimas”. 

2. Išimkite oro filtrą iš už oro filtro korpuso/triukšmo 
slopintuvo (pieš. 20).

3. Išplaukite filtrą vandeniu ir plovikliu (pieš. 21). Filtrą 
gerai nuplaukite skalaujant, duokite nulašėti ir visiškai 
išdžiūti.

4. Nestipriai patepkite filtrą švaria alyva (pieš. 22).
5. Suspauskite filtrą, kad alyva pasiskirstytų tolygiai ir 

būtų pašalintas jos perteklius (pieš. 23).
6. Pakeiskite oro filtrą po oro filtro/triukšmo slopintuvo 

gaubtu (pieš. 20).
PASTABA: Naudojant įrenginį be filtro ir oro filtro/

triukšmo slopintuvo gaubto korpuso, garantija neteks 
galios.

Oro filtro/triukšmo slopintuvo 
gaubto korpuso įstatymas 
1. Išdėstykite oro filtro/triukšmo slopintuvo gaubto 

korpusą galinėje karbiuratoriaus ir triukšmo 
slopintuvo gaubto pusėje.

PASTABA: Oro filtro/triukšmo slopintuvo gaubto 
korpusui įmontuoti oro įleidžiamosios sklendės 
valdymo svirtis turi būti tarpinėje padėtyje (2) (pieš. 
19).

2. Įstatykite keturis (4) varžtus į oro filtro/triukšmo 
slopintuvo gaubto korpuso kiaurymes (pieš. 19) ir 
priveržkite juos. Naudokite plokščią atsuktuvą arba 
atsuktuvo antgalį Torx Nr. T20. Nepriveržkite varžtų 
per stipriai ir naudodami jėgą. 

Kuro mišinio patikrinimas 
Senas arba blogai sumaišytas kuras yra pagrindinė 
priežastis, kodėl įrenginys neveikia tvarkingai. Prieš visus 
reguliavimo darbus ištuštinkite baką ir įpilkite į jį šviežio ir 
gerai išmaišyto kuro.

Oro filtro valymas
Oro filtro būklė yra svarbi įrenginio veikimui. Užsiteršęs 
oro filtras sulaiko oro cirkuliaciją ir pakeičia oro/kuro 
mišinį. Dažnai tai supainiojama su blogai sureguliuotu 
karbiuratoriumi. Prieš reguliuodami tuščiąją eigą, 
patikrinkite filtro būklę. Skaitykite skyrių ”Oro filtro 
priežiūra”. 

Tuščiosios eigos reguliavimas 
Jeigu po kuro mišinio patikrinimo ir oro filtro valymo 
variklis tuščiojoje eigoje vis dar neveiks tvarkingai, 
sureguliuoti variklio tuščiąją eigą tokiu būdu:

1. Užveskite variklį ir, nustatę didelį greitį (maksimalų 
greitį), leiskite jam 2-3 minutes padirbti, kol neįšils.

2. Paleiskite akceleratoriaus rankinio valdymo 
rankenėlę, kad variklis veiktų tuščiojoje eigoje. Jeigu 
variklis užges, įstatykite nedidelį atsuktuvą arba 
plokščią atsuktuvą į angą oro filtro/triukšmo 
slopintuvo gaubto korpuse (pieš. 24). Pasukite 
tuščiosios eigos reguliavimo varžtą atitinkamai 45 
laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę (jeigu reikia), 
kol variklis tuščiojoje eigoje pradės veikti ramiai. 
Skaitykite nurodymus apie apsisukimų skaičių per 
minutę tuščiojoje eigoje.

PASTABA: Įrenginys neturi pavaros ir siūlų ritė sukasi 
toliau, kai variklis veikia tuščioje eigoje. 

3. Norint sumažinti tuščiosios eigos greitį, pasukite 
atitinkamai reguliavimo varžtą 45 laipsniais prieš 
laikrodžio rodyklę (jeigu reikia).

Daugumą problemų, susijusių su varikliu, galima išspręsti 
patikrinus kuro mišinį, išvalius filtrą ir sureguliavus 
tuščiąją eigą.

Jeigu problemos išlieka, tai yra, 

variklis tuščioje eigoje veikia netolygiai, 
didinant sukimosi dažnį, užsikerta arba išsijungia.
sumažėjęs variklio galingumas.
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UŽDEGIMO ŽVAKĖS KEITIMAS
Naudokite vieną Champion RDJ7Y (arba lygiavertę) 
uždegimo žvakę. Teisingas tarpas tarp elektrodų sudaro 
0,63 mm. 

Kas 50 darbo valandų patikrinkite uždegimo žvakę.

1. Išjunkite variklį ir palaukite, kol atauš. Nuimkite 
uždegimo žvakės dangtelį.

2. Nuvalykite uždegimo žvakę.
3. Pakeiskite pažeistą arba purviną uždegimo žvakę. 

Nustatykite 0,63 mm atstumą.
4. Įstatykite degimo žvakę į cilindrą. Įveržkite, sukdami 

uždegimo žvakę laikrodžio rodyklės kryptimi. 
Nepriveržkite per stipriai.

VALYMAS
Įrenginio išorines dalis valykite nedideliu šepečiu. 
Nevartokite jokių stiprių valymo preparatų. Namų 
apyvokai skirtų valymo preparatų sudėtyje yra 
aromatizuotos alyvos, pvz., pušies arba citrinos kvapo, 
ir tirpiklių, pvz., žibalo, kurie gali pažeisti ranktūrį arba 
plastikinį korpusą. Nušluostykite įrenginį sausu 
skudurėliu, kad neliktų jokių drėgmės pėdsakų.

SANDĖLIAVIMAS
Niekada nelaikykite įrenginio tokiose vietose, kur 
benzino garai gali kontaktuoti su kibirkštimis arba 
liepsna, jeigu bake esama benzino.
Prieš sandėliuojant įrenginį, palaukite, kol atauš 
variklis.
Laikykite įrenginį sausoje ir uždaroje bei aukštoje 
vietoje, kad apsaugotumėte jį nuo netyčinio 
naudojimo arba sugadinimo. Įrenginį laikykite 
vaikams neprieinamoje vietoje.

ILGALAIKIS SANDĖLIAVIMAS
Paliekant įrenginį sandėlyje ilgesniam laikui, atkreipkite 
dėmesį į šiuos nurodymus:

1. Išpilkite visą kurą iš bako į tarą su tuo pačiu dvitakčio 
variklio kuru. Nenaudokite kuro, kuris buvo laikomas 
ilgiau nei 60 dienų.

2. Įjunkite variklį ir palaukite, kol jis užges. Tokiu būdu 
bus užtikrinta, kad karbiuratoriuje kuro nebeliko.

3. Palaukite, kol variklis atauš. Išimkite uždegimo žvakę 
ir į cilindrą įpilkite 30 ml aukštos kokybės variklio 
alyvos dvitakčiams varikliams. Lėtai patraukite 
starterio paleidimo lyną, kad pasiskirstytų alyva. Vėl 
įstatykite uždegimo žvakę.

PASTABA: Prieš įjungiant vejapjovę pasibaigus 
sandėliavimo laikui, išimkite uždegimo žvakę ir iš 
cilindro išpilkite visą alyvą.

4. Gerai nuvalykite įrenginį ir patikrinkite, ar nėra 
pažeistų arba blogai priveržtų dalių. Suremontuokite 
pažeistas dalis arba pakeiskite ir, jeigu reikia, iš naujo 
priveržkite varžtus, poveržles ir sraigtus. Dabar 
įrenginys paruoštas sandėliavimui.

5. Laikykite įrenginį sausoje ir uždaroje bei aukštoje 
vietoje, kad apsaugotumėte jį nuo netyčinio 
naudojimo arba sugadinimo. Įrenginį laikykite 
vaikams neprieinamoje vietoje.

GARANTIJA
Kiekvienoje šalyje galioja mūsų bendrovės arba 
importuotojo prisiimti garantiniai įsipareigojimai. Mes 
pašalinsime Jūsų įrenginio gedimus garantijos tvarka, 
jeigu gedimų priežastis buvo medžiagos arba gamybos 
trūkumai. 

Garantijos klausimais kreipkitės į mūsų pardavėją arba 
artimiausią atstovybę.
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GEDIMŲ ŠALINIMAS

Kilus klausimams, kreipkitės į vietos įgaliotą pardavėją.
Visa šioje naudojimosi instrukcijoje pateikta informacija, piešiniai ir specifikacijos yra parengti remiantis naujausia, 
rengimo metu galiojusia informacija apie gaminį. Mes pasiliekame teisę bet kada keisti turinį be išankstinio panešimo. 

NEĮSIJUNGIA VARIKLIS

PRIEŽASTIS GEDIMO ŠALINIMO BŪDAS

Uždegimo jungiklis yra padėtyje AUS/IŠJUNGTI Nustatykite jungiklį padėtyje AN/ĮJUNGTI

Tuščias kuro bakas Įpilkite kuro į baką

Nepakankamai nuspausta įleidžiamąjį siurblį 10 kartu lėtai ir visiškai paspauskite įleidžiamąjį siurblį

Kuro perteklius karbiuratoriuje Senas arba neteisingai sumaišytas kuras

Senas arba neteisingai sumaišytas kuras Ištuštinkite kuro baką/įpilkite šviežio kuro mišinio

Užsiteršusi uždegimo žvakė Pakeiskite arba išvalykite uždegimo žvakę

TUŠČIOJOJE EIGOJE VARIKLIS VEIKIA NETOLYGIAI

PRIEŽASTIS GEDIMO ŠALINIMO BŪDAS 

Užsikimšęs oro filtras Išvalykite arba pakeiskite oro filtrą

Senas arba neteisingai sumaišytas kuras Ištuštinkite kuro baką/įpilkite šviežio kuro mišinio

Blogai sureguliuotas karbiuratorius Sureguliuokite pagal nurodymus

NEDIDĖJA VARIKLIO APSISUKIMŲ SKAIČIUS

PRIEŽASTIS GEDIMO ŠALINIMO BŪDAS

Senas arba neteisingai sumaišytas kuras Ištuštinkite kuro baką/įpilkite šviežio kuro mišinio

Blogai sureguliuotas karbiuratorius Karbiuratorių turi sureguliuoti kvalifikuotas techninio 
aptarnavimo tarnybos personalas 

SUMAŽĖJĘS VARIKLIO GALINGUMAS ARBA VARIKLIS UŽGESTA PJOVIMO METU

PRIEŽASTIS GEDIMO ŠALINIMO BŪDAS 

Ant pjovimo galvutės užsivyniojo žolė Išjunkite variklį ir išvalykite pjovimo antgalį

Užsikimšęs oro filtras Išvalykite arba pakeiskite oro filtrą

Senas arba neteisingai sumaišytas kuras Ištuštinkite kuro baką/įpilkite šviežio kuro mišinio

Blogai sureguliuotas karbiuratorius Karbiuratorių turi sureguliuoti kvalifikuotas techninio 
aptarnavimo tarnybos personalas 

PJOVIMO GALVUTĖ NEATLAISVINA SIŪLO

PRIEŽASTIS GEDIMO ŠALINIMO BŪDAS

Ant pjovimo galvutės užsivyniojo žolė Išjunkite variklį ir išvalykite pjovimo antgalį

Pjovimo galvutėje nėra siūlo Užvyniokite naują siūlą

Užsikirto ritė Pakeiskite ritę

Užsiteršusi pjovimo galvutė Išvalykite ritę ir ritės korpusą

Susilydė siūlas Išardykite, išimkite susilydžiusią dalį ir pervyniokite 
siūlą

Apvyniojant susisuko siūlas Išardykite ir pervyniokite siūlą

Atlaisvintas nepakankamo ilgio siūlas Spūstelėkite išgaubtą rankenėlę ir traukite siūlą, kol iš 
pjovimo antgalio kyšos 10 cm siūlas.
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