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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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Ierakstiet visus Jūsu ierīces firmas plāksnītes datus 
zemāk norādītajā laukumā.

Firmas plāksnīte atrodas motora tuvumā. 

Šie dati ir ïoti svarīgi vēlākai identifikācijai, pasūtot 
rezerves daïas, kā arī griežoties servisa dienestā.

JŪSU DROŠĪBAI
IERĪCES PAREIZA IZMANTOŠANA
Šī ierīce ir paredzēta tikai

– izmantošanai atbilstoši šīs lietošanas pamācības 
sniegtajiem aprakstiem un drošības tehnikas 
norādījumiem,

– izmantošanai piemāju un vasarnīcu dārzos,
– zāliena malu un mazu vai grūti pieejamu zāles laukumu 

(piem., zem krūmiem) pïaušanai,
Šo ierīci nedrīkst izmantot citiem, šeit neaprakstītajiem 
nolūkiem. Izmantotājs ir atbildīgs par visiem izraisītajiem 
zaudējumiem trešajām personām un to mantai.

Izmantojiet ierīci tikai pēc ražotāja dotajiem norādījumiem 
un piegādātajā tehniskajā stāvoklī.

Ja ierīce tiek pašrocīgi pārveidota, tad par no tā 
izrietošajiem zaudējumiem ražotāja garantija netiek 
sniegta.

DROŠĪBAS TEHNIKAS NORĀDĪJUMI

IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
PIRMS IERĪCES EKSPLUATĀCIJAS.

Uzmanīgi izlasiet lietošanas pamācību. Iepazīstieties 
ar ierīces vadību un pareizu izmantošanu, bet īpaši 
ar ierīces uzglabāšanu.
Nekad neatïaujiet izmantot ierīci bērniem, kuri 
ir jaunāki par 16 gadiem. Atïaujiet izmantot ierīci 
pieaugušajiem tikai pēc to iepazīstināšanas 
ar noteikumiem par atbilstošu ierīces izmantošanu.
Pārbaudiet vai kontrolējiet ierīci pirms tās 
izmantošanas. Nomainiet bojātās detaïas. 
Pārliecinieties, vai degviela neizplūst. Pārliecinieties, 
vai ir pievienoti un piestiprināti visi savienojuma 
elementi. Nomainiet griezējuzliktòa saplaisājušās, 
sasprēgājušās vai citā veidā bojātās detaïas. 
Pārliecinieties, vai griezējuzliktnis ir iemontēts 
atbilstoši noteikumiem un labi piestiprināts. 
Pārliecinieties, vai griezējuzliktòa aizsargapvalks 
ir pareizi uzlikts un atrodas ieteiktajā pozīcijā. 
Neievērojot šos norādījumus, var tikt izraisītas 
šīs ierīces izmantotāja un tuvumā esošo personu 
traumas, kā arī ierīce var sabojāties.
Izmantojiet tikai oriìinālos rezerves pavedienus 
ar 2 mm diametru. Nekad neizmantojiet ar metālu 
pastiprinātu auklu, stiepli, íēdi, trosi vai tamlīdzīgi. 
Tie var pārtrūkt un kïūt par bīstamiem traumas 
izraisošiem priekšmetiem.

Neizmantojiet šo ierīci noguruma vai slimības 
gadījumā, kā arī lietojot alkoholu, narkotikas 
vai medikamentus.
Esiet uzmanīgi, lai izsargātos no galvas, roku un kāju 
traumām. 
Pirms ierīces izmantošanas notīriet teritoriju, uz kuras 
paredzēta griešana. Novāciet visus priekšmetus, 
kā piem., akmeòus, stikla lauskas, naglas, stieples 
vai auklas, kuras varētu tikt atmestas vai sapīties 
griezējuzliktnī. 
Griešanas zonā nedrīkst atrasties bērni, citas 
personas un dzīvnieki. Ievērojiet, lai bērni, citas 
personas un dzīvnieki atrastos vismaz 15 m attālumā; 
vienmēr pastāv bīstamība, ka tuvumā esošās 
personas varētu skart atsistie objekti. Tuvumā 
esošajām personām jānēsā acu aizsargs. Ja kāda 
persona Jums tuvojas, tad nekavējoties izslēdziet 
motoru un griezējuzliktni.

DROŠĪBAS TEHNIKAS NORĀDĪJUMI
UZMANĪBU: Benzīns ir viegli uzliesmojošs un, benzīna 

tvaikiem saskaroties ar liesmu, var izraisīties 
sprādziens. Ievērojiet sekojošus drošības tehnikas 
pasākumus:
Vienmēr uzglabājiet degvielu speciāli šī veida 
produktam ražotajās un noteikumos paredzētajās 
tvertnēs.
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Pirms degvielas tvertnes uzpildes izslēdziet 
un atdzesējiet motoru. Kamēr motors ir silts, 
nekad nenoòemiet degvielas tvertnes vāku, kā arī 
neuzpildiet degvielu. 
Uzpildiet un maisiet degvielu tīrā, labi vēdinātā zonā 
zem klajas debess, izvairoties no dzirksteïošanas 
un atklātas uguns. Nekad neuzpildiet benzīna tvertni 
telpās. Pēc motora izslēgšanas ïoti lēni noòemiet 
degvielas tvertnes vāku. Nesmēíējiet, uzpildot 
vai maisot degvielu. Nekavējoties noslaukiet 
visas uzsmidzinātās degvielas paliekas.

EKSPLUATĀCIJAS LAIKĀ
Nekad neizmantojiet vai neiedarbiniet ierīci slēgtā 
telpā vai ēkā. Izplūdes gāzu ieelpošana var būt 
nāvējoša. Izmantojiet ierīci tikai zem klajas debess. 
Ierīces izmantošanas laikā nēsājiet aizsargbrilles 
un dzirdes aizsargu. Pastāvīgi nēsājiet aizsargbrilles, 
t. i., ierīci sagatavojot darbam, darbinot un apkopjot.
Nēsājiet biezas, garas bikses, zābakus, cimdus 
un kreklu ar garām piedurknēm. Nenēsājiet īsas 
bikses vai sandales, kā arī nestaigājiet basām kājām. 
Ierīces izmantošanas laikā nosegapvalkam jābūt 
vienmēr instalētam. Griezējpavediena garums 
nedrīkst pārsniegt nosegapvalka garumu.
Ierīce nav aprīkota ar sajūgu un pavedienspoles 
rotēšana turpinās, ja motors darbojas tukšgaitā.
Nostādiet D formas rokturi atbilstoši augumam, 
lai panāktu visparocīgāko ierīces izmantošanu.
Pirms ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, lai 
pavedienspole nesaskaras ar kādu objektu.
Ierīci palaižot, strādājošajai personai un ierīcei 
jāatrodas stabilā pozīcijā. Sk. 6. attēlu un 
norādījumus par ierīces ieslēgšanu/izslēgšanu.
Izmantojiet ierīci pareizi un tikai tai paredzētajiem 
mēríiem.
Neaizskariet motoru un izplūdes cauruli, jo šie 
elementi izmantošanas laikā ïoti sakarst. Ierīces 
dīkstāves laikā šo sastāvdaïu karstums kādu laiku 
saglabājas.
Ja pïaušanas process nenotiek, tad nedarbiniet 
motoru ar paaugstinātu apgriezienu skaitu.

Nekavējoties izslēdziet motoru un pārbaudiet ierīces 
bojājumus, ierīcei saskaroties ar svešíermeni. Nekad 
neizmantojiet ierīci, pirms tā nav nostādīta sākotnējā 
stāvoklī. Neizmantojiet ierīci, ja dažas detaïas ir slikti 
piestiprinātas vai bojātas. 
Ja ierīce sāk neparasti spēcīgi vibrēt, izslēdziet 
motoru un nekavējoties noskaidrojiet cēloni. Parasti 
vibrācija ir brīdinājuma signāls.
Jebkuru tīrīšanas un apkopes darbu laikā, kā arī 
nomainot pavedienspoli vai citu aprīkojumu, 
izslēdziet motoru un nostādiet Aus (izslēgts) pozicijā.
Ierīces apkopei izmantojiet tikai ražotāja noteikto 
aprīkojumu un rezerves daïas. Šīs detaïas var 
iegādāties pie līgumpārdevēja.
Nekad neizmantojiet detaïas, aprīkojumu vai 
uzliktòus, kuri nav paredzēti šai ierīcei. Tas var 
izraisīt ierīces izmantotājam nopietnas traumas, 
kā arī ierīces bojājumus un garantijas zaudēšanu.

DARBINĀŠANAS LAIKS
Attiecībā uz darbināšanas laiku ievērojiet nacionālos/
vietējos noteikumus (ja nepieciešams, griezieties 
iestādē, kura nodarbojas ar šo jautājumu kārtošanu).

CITI DROŠĪBAS TEHNIKAS NORĀDĪJUMI
Ja ierīces tvertnē atrodas degvielas pārpalikumi, tad 
nekad neuzglabājiet ierīci telpā, kurā degvielas tvaiki 
varētu saskarties ar liesmu vai dzirkstelēm.
Pirms ierīces nolikšanas vai transportēšanas ïaujiet 
motoram atdzist. Sargājiet ierīci transportēšanas 
laikā.
Tīriet ierīci pēc katras izmantošanas. Sk. norādījumus 
nodaïā “Tīrīšana un uzglabāšana”. 
Uzglabājiet šo rokasgrāmatu un regulāri pārlasiet 
norādījumus un izmantojiet tos, iepazīstinot ar tiem 
citus ierīces izmantotājus. Ja ierīce tiek nodota citas 
personas rīcībā, vienmēr izsniedziet šos norādījumus 
kopā ar ierīci.
Veiciet visus remontdarbus tikai specializētajā 
darbnīcā.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
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DROŠĪBAS UN STARPTAUTISKIE SIMBOLI
Šajā lietošanas pamācībā tiek aprakstīti drošības un starptautiskie simboli un piktogrammas, kuras var būt attēlotas uz 
šīs ierīces. Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu, lai iepazītos ar visiem drošības, montāžas, darbināšanas un remonta 
norādījumiem.

SIMBOLS NOZĪME

DROŠĪBAS UN BRĪDINĀJUMA SIMBOLS
Norāda bīstamību, brīdinājumu vai iemeslu uzmanībai. Var izmantot kopā ar pārējiem simboliem 
vai piktogrammām.
   

IZLASIET LIETOŠANAS PAMĀCĪBU
Neievērojot ekspluatācijas un drošības tehnikas noteikumus, var tikt izraisītas nopietnas traumas.
Izlasiet šo lietošanas pamācību pirms ierīces palaišanas vai darbināšanas.

NĒSĀJIET ACU UN DZIRDES AIZSARGU
UZMANĪBU: Atsviesti objekti var izraisīt smagus acu ievainojumus un pārlieku liels troksnis dzirdes 
zudumu. Ierīces darbības laikā nēsājiet acu un dzirdes aizsargu.

NOVĒROTĀJI NEDRĪKST ATRASTIES TUVUMĀ
UZMANĪBU: Visiem darba novērotājiem, īpaši bērniem un mājdzīvniekiem, jāatrodas vismaz 15 m 
attālumā no darba zonas.

BENZĪNS
Benzīna maisījumam vienmēr izmantojiet tīru un svaigu neetilētu benzīnu.

EÏÏA
Benzīna maisījumam izmantojiet tikai atïautu eïïu, vadoties pēc lietošanas pamācības.

ATSVIESTI OBJEKTI UN ROTĒJOŠAS DETAÏAS VAR IZRAISĪT SMAGAS TRAUMAS.
UZMANĪBU: Neizmantojiet ierīci, ja aizsargkorpuss nav nostādīts pareizā pozīcijā griešanas veikšanai.
Neatrodieties rotējošas pavedienspoles tuvumā.
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SIMBOLS NOZĪME

AIZDEDZES SLĒDZIS
IESL / STARTS / DARBĪBA

AIZDEDZES SLĒDZIS
IZSL vai  STOP

BRĪDINĀJUMS PAR KARSTĀM VIRSMĀM
Neaizskariet karstus trokšòu slāpētājus, redaktorus vai cilindrus. Jūs varat gūt apdegumus.
Ierīces darbības laikā šīs detaïas ïoti sakarst un to karstums kādu laiku saglabājas pēc ierīces
izslēgšanas.

ASS ASMENS
UZMANĪBU: Nosegapvalks aprīkots ar asu asmeni. Lai izvairītos no nopietnām traumām, neaizskariet 
asmeni.

NEMONTĒJIET GRIEZĒJASMEÒUS/GRIEZĒJNAŽUS 
Ekspluatācija atïauta tikai ar griezējpavedienu. Nedrīkst izmantot griezējasmeòus/griezējnažus. 
Traumu bīstamība!

DROSELES POZICIJAS
1 • PILNA DROSELES palaišanas pozīcija.

2 • VIDĒJA DROSELES starppozīcija.

3 • Darba pozīcija.

MAKSIMĀLAIS APGRIEZIENU SKAITS
Nedarbiniet ierīci ātrāk par maksimālo apgriezienu skaitu.
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D FORMAS ROKTURA IEBŪVE
1. Jūsu drošības garantēšanai nepieciešama D formas 

rokturstieòa iebūve pirms distancmanšetes 
montēšanas. Nobīdiet rokturstieni uz leju virs kāta, 
tā lai rokturis atrastos slīpi pret motoru (1. att.).

BRĪDINĀJUMS:=Nenobīdiet D formas rokturstieni pār 
distancmanšeti. Tas var sabojāt rokturstieni vai ierīci.

2. Pievienojiet tapu, paplāksni un spārnuzgriezni 
un stingri pievelciet.

D FORMAS ROKTURA NOSTĀDĪŠANA
1. Atlaidiet spārnskrūvi. Nav nepieciešama skrūvju 

un paplāksnes noòemšana.

2. Pagrieziet D formas rokturstieni, lai rokturis būtu 
nostādīts virs kāta.

3. Turot ierīci darba pozicijā (7. att.), novietojiet 
D formas rokturi vietā, kura nodrošina visparocīgāko 
ierīces izmantošanu un stingri pievelciet spārnskrūvi 
(1. att.). 

NOSEGAPVALKA INSTALĀCIJA
1. Nostādiet nosegapvalku uz kāta virs nostiprināšanas 

palīgierīces (2. att.). 
2. Griešanai nolieciet nosegapvalku uz griešanas 

aprīkojuma augšējās daïas, tad pagrieziet korpusu, 
lai varētu saskaòot attiecību pret skrūvju ievietošanas 
caurumiem un ieskrūvēšanu paredzētajā vietā. (3. att.).

IETEIKUMI PAR EÏÏU UN DEGVIELU

IETEIKUMI PAR EÏÏAS ŠÍIRNI
Izmantojiet tikai kvalitātes eïïu, API klasifikācija
TC (TSC-3), kura tiek piedāvāta gaisdzeses divtaktu 
motoriem. Samaisiet divtaktu motoru eïïu, vadoties pēc 
norādījumiem uz tvertnes, 1:40 (2,5%).

IETEIKUMI PAR BENZĪNA ŠÍIRNI
Vienmēr izmantojiet tīru, svaigu neetilēto benzīnu. 

NORĀDĪJUMI PAR EÏÏAS 
UN BENZĪNA MAISĪJUMU
Nolietota un/vai nepareizi samaisīta degviela ir viens 
no ierīces sliktas darbības galvenajiem iemesliem. 
Izmantojiet tikai tīru, svaigu neetilēto benzīnu. Precīzi 
ievērojiet norādījumus par pareizu benzīna/eïïas 
maisījumu.

Realizējiet noteikumiem atbilstošu divtaktu motoreïïas 
un neetilētā benzīna maisījumu, 1:40 (2,5%). Maisīšanu 
nedrīkst realizēt degvielas tvertnē

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

NORĀDĪJUMI PAR IESLĒGŠANU
1. Samaisiet benzīnu (karburatordegvielu) ar eïïu. 

Uzpildiet tvertni ar maisījumu. Sk. Norādījumi par 
eïïas un benzīna maisījumu.

OK Nostādiet slēdzi EIN (IESL) pozīcijā [I] (Att. 4).

3. Spiediet uzsūcējsūkni lēni un līdz galam 10 reizes. 
Degvielai sūknī jābūt redzamai (5. att.). Ja tā vēl nav 
saskatāma, tad spiediet vairākas reizes tik ilgi, kamēr 
degviela ir redzama.

QK Droseles svira 1. pozīcijā (5. att.).

5. Novietojiet ierīci uz zemes, darbiniet akseleratora 
sviru un turiet to nospiestu.

6. Ar kontrolētu un pastāvīgu kustību velciet 5 reizes 
palaides trosi.

7. Droseles svira 2. pozīcijā (5. att.).
8. Lai palaistu motoru, joprojām turot akseleratora 

sviru nospiestu, velciet  ar kontrolētu un vienmērīgu 
kustību 1 līdz 5 reizes startera trosi (6. att.).

PIEZĪME: Motoram (tikai 710. tips) tiek izmantots 
Advanced Starting TechnologyTM (atsperes atbalsta 
palaišanas process), pie kam spēka patēriòš palaides 
laikā būtiski samazinās. Palaides trosi jāizvelk tikai 
tik tālu, līdz motors patstāvīgi (ar atsperes atbalstu) 
sāk darboties. Nav nepieciešama troses spēcīga 
vilkšana, jo velkot nepastāv liela pretestība. Ievērojiet, 
ka šī palaišanas metode ir daudz savādāka (un daudz 
vieglāka) par to, pie kuras Jūs esat pieradis. 

PADOMS: Palaižot ierīci, kura ilgu laiku nav 
izmantota (vai arī ir vēl ïoti jauna vai arī to grūti 
palaist), nospiediet 20 reizes uzsūcējsūkni.

IETEIKUMS: Piezīme: Ievērojiet, lai drosele 
iefiksējas (1) pozicijā.
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9. Nospiediet akseleratora sviru, lai motors 15 līdz 
30 sekunžu laikā sasilst. 

PIEZĪME: Zemas temperatūras iespaidā motoram 
nepieciešams ilgāks sasilšanas un liela ātruma 
sasniegšanas laiks.

PIEZĪME: Ierīce ir labi sasilusi, ja motors bez kavēšanās 
uzòem ātrumu.

10. Ja motors ir sasilis, nostādiet droseles sviru 
3. pozīcijā (5. att.). Tagad ierīce ir darbam gatava.

JA... motora darbība aizkavējas, tad nostādiet droseles 
sviru atpakaï 2. pozīcijā (5. att.) un ïaujiet tam iesilt.

JA... motors nesāk darboties, atkārtojiet 3. līdz 7. soli 
no jauna.

JA... Nostādiet droseles sviru 3. pozīcijā (5. att.), 
ja motors palaides mēìinājuma laikā noslāpst. 
Nospiediet akseleratora sviru. Velciet startera trosi. 
Motoram jāsāk darboties pēc 3 vai 8 mēìinājumiem.

JA... Nav nepieciešams izmantot droseli sasiluša motora 
palaišanai. Nostādiet slēdzi ON [I] – ieslēgšanas 
pozicijā un droseles sviru – 2. pozicijā (5. att.).

NORĀDĪJUMI PAR IZSLĒGŠANU
1. Atlaidiet akseleratora sviru (4. att.). Atdzesējiet 

motoru, ïaujot tam darboties tukšgaitā.
2. Novietojiet slēdzi Aus [O] – izslēgšanas pozicijā 

(4. att.).

MOTORIZKAPTS TURĒŠANA
Pirms ierīces izmantošanas ieòemiet ierīces 
izmantošanai piemērotu poziciju (7. att.). 

GRIEZĒJPAVEDIENA GARUMA NOSTĀDĪŠANA
Ar pavedienspoles palīdzību tiek padots pavediens 
bez motora apstādināšanas. Šim nolūkam viegli uzsitiet 
spoli pret zemi (8. att.), pie kam motorizkaptij jādarbojas 
ar paaugstinātu ātrumu.

PIEZĪME: Griezējpavedienam vienmēr jābūt ar 
maksimālo garumu. Pavediena padošana apgrūtinās, 
ja griezējpavediens nav saīsinājies par tālu.

Ja tiek padots pārāk garš pavediens, tad aizsargkorpusa 
asmens saīsina griezējpavedienu piemērotā garumā. 
Labāku rezultātu sasniegšanai viegli uzsitiet spoli uz 
gludas vai cietas zemes. Motors var apstāties, mēìinot 
padot pavedienu ar vieglu uzsišanu augstā zālē.

Griezējpavediens var 
pārtrūkt sekojošos gadījumos:

Normāla pavediena nolietošanās. 
Pavediena pietuvināšana kādam priekšmetam, 
kā piem., mūrim vai žoga stabam. 

PADOMI LABĀKU GRIEŠANAS 
PANĀKUMU SASNIEGŠANAI

Turiet pavedienspoli paralēli zemei.
Nespiediet spoli. Relizējiet darbu ar pavediena galu 
īpaši mūru tuvumā. Ja griešanai tiek izmantots ne tikai 
pavediena gals, tad griezuma efektivitāte samazinās 
un var izraisīties motora pārslodze.
Pāragrai pavediena nolietošanās vai motora 
pretestības novēršanai pïaujiet zālienu 20 cm 
garumā, iepriekš pakāpeniski nogriežot to no 
augšas uz leju.
Ja iespējams, veiciet pïaušanas procesu no 
kreisās uz labo pusi. Ierīce nodrošina labāku 
griezuma kvalitāti, ja kustība tiek realizēta uz labo 
pusi. Atkritumi tiek izmesti pietiekamā attālumā no 
ierīces izmantotāja.
Lēni kustiniet motorizkapti nepieciešamajā augstumā 
pïaušanai paredzētā laukuma iekšpusē un ārpusē. 
Realizējiet kustību uz priekšu un atpakaï, vai no vienas 
puses uz otru. Labākus rezultātus var sasniegt, 
griežot nelielu garumu.

DEKORATĪVĀ GRIEŠANA
Dekoratīvo griezumu var panākt, ja tiek nogriezti visi augi 
ap kokiem, stabiem, žogiem utt.

Pagrieziet visu ierīci tā, lai griezējuzliktnis tiktu turēts 
30 ° leòíī pret zemi (9. att.).
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GRIEZĒJPAVEDIENA IEBŪVE
Šajā nodaïā tiek aprakstīta gan Split-LineTM, gan arī 
vienkārša standartpavediena instalācija. 
Standartpavediens.

Vienmēr izmantojiet rezerves griezējpavedienu ar 2 mm 
diametru. Motors var sakarst un sabojāties, izmantojot 
griezējpavedienu ar dažādu garumu, nekā tas norādīts.

Pastāv divas griezējpavediena nomaiòas iespējas:

Jaunā pavediena uztīšana uz iekšējās spoles
Iekšējās spoles iebūve ar iepriekš uztītu pavedienu

Pavediena uztīšana uz esošās iekšējās spoles
1. Turiet ar vienu roku ārējo spoli un ar otru roku, griežot 

pretēji pulksteòrādītāju virzienam, atlaidiet 
pieskārienpogu (10. att.). Pārbaudiet, vai 
pieskārienpogas iekšpusē esošo skrūvi var brīvi 
kustināt. Nomainiet pieskārienpogu, ja tā ir bojāta.

2. Novelciet iekšējo spoli no ārējās. (11. att.).
3. Izòemiet iekšējās spoles atsperi (11. att.).
4. Iekšējās spoles, atsperes, vārpstas un spoles 

iekšējās virsmas tīrīšanai izmantojiet tīru drāniòu 
(12. att.).

5. Pārbaudiet iekšējās un ārējās spoles sazobes 
nolietojumu (12. att.). Ja nepieciešams, noòemiet 
grāti vai nomainiet spoli.

NORĀDĪJUMS: Split-LineTM (dubultpavedienu) var 
izmantot tikai uz spoles ar rievjveida caurumiem. 
Savruppavedienu var izmantot uz abiem spoles 
tipiem. Spoles tipa noteikšanai izmantojiet 13. attēlu.

NORĀDĪJUMS: Instalējot ierīcē, vienmēr izmantojiet 
pareizu trimera pavediena garumu. Ja pavediens ir 
par garu, tad iespējams, ka tas netiks pareizi padots. 
Parasta pavediena instalācija.

Lai instalētu Split-Line™, lūdzu izlasiet 8. punktu.
6. Paòemiet apm. 7,6 metrus jaunu trimera pavedienu 

un salokiet vidējā garumā. Ieveriet katru pavediena 
galu attiecīgi caur vienu no abiem caurumiem spolē 
(14. att.). Izvelciet pavedienu caur spoli tā, lai cilpa 
būtu pēc iespējas mazāka.

7. Uztiniet pavedienus uz spoles ciešās, vienmērīgās 
kārtās (15. att.). Uztiniet pavedienu uz spoles 
norādītajā virzienā. Novietojiet rādītājpirkstu starp 
abiem pavedieniem, lai novērstu to pārklāšanos. 
Nenosedziet pavediena galus. Tālāk ar 11. soli.

Split-Line™
8. Paòemiet apm. 3,65 metrus garu jaunu trimera 

pavedienu. Ieveriet pavediena galu caur vienu no 
abiem spoles caurumiem (16. att.). Velciet pavedienu 
caur spoli, līdz pāri paliek vēl tikai apm. 10 cm.

9. Ieveriet pavediena galu vaïējā spoles caurumā un 
stingri novelciet pavedienu, lai cilpa būtu pēc iespējas 
mazāka (16. att.).

10. Pirms uztīšanas sadaliet pavedienu apm. 15 cm 
garumā.

11. Uztiniet pavedienu ciešās, vienmērīgās kārtās 
uz spoles norādītajā virzienā.

NORĀDĪJUMS: Ja pavediens netiek uztīts uz spoles 
norādītajā virzienā, tad tā rezultātā griezējuzliktnis 
darbojas nepareizi.

12. Ieveriet pavediena galus divās turētājrievās (17. att.).
13. Ieveriet pavediena galus caur gultòa ieliktòiem  

spoles korpusā un ievietojiet spoli ar atsperi spoles 
korpusā (18. att.). Saspiediet kopā spoli un spoles 
korpusu. Turiet spoli un spoles korpusu un vienlaicīgi 
satveriet pavediena galus un stingri velciet, lai 
atbrīvotu pavedienu no spoles turētājrievām.

NORĀDĪJUMS: Atsperei jābūt piestiprinātai pie spoles 
pirms griezējuzliktòa montēšanas no jauna.

14. Turiet spoli savā vietā un, griežot pa labi, instalējiet 
pieskārienpogu. Stingri pievelciet.

Spoles iebūve ar iepriekš uztītu pavedienu
1. Ar vienu roku turiet ārējo spoli, un griežot ar otru roku 

pretēji pulksteòrādītāju virzienam, atlaidiet 
pieskārienpogu (10. att). Pārbaudiet, vai 
pieskārienpogas iekšpusē esošo skrūvi var brīvi 
kustināt. Nomainiet pieskārienpogu, ja tā ir bojāta.

2. Novelciet iekšējo spoli no ārējās (11. att).
3. Izòemiet iekšējās spoles atsperi (11. att.).
4. Iekšējās spoles, atsperes, vārpstas un spoles 

iekšējās virsmas tīrīšanai izmantojiet tīru drāniòu.
5. Ievietojiet atsperi jaunajā iekšējā spolē. 
PIEZĪME: Atsperei jābūt iebūvētai uz iekšējās spoles 

pirms pavedienspoles ievietošanas no jauna. 
6. Ieveriet pavediena galus ārējās spoles actiòās 

(18. att.).
7. Ievietojiet jauno iekšējo spoli ārējā spolē (18. att.). 

Tad spiediet, lai savienotu abas spoles. Turot iekšējo 
un ārējo spoli, satveriet pavediena galus un stingri tos 
velciet, lai atsegtu abu spoles turētājrievu pavedienu.

8. Stingri turiet iekšējo spoli, un griežot pieskārienpogu 
pulksteòrādītāju virzienā, no jauna stingri pievelciet.
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GAISA FILTRA APKOPE
Gaisa filtra/izplūdes caurules korpusa izbūve
1. Nobīdiet droseles sviru starppozicijā (2).
PIEZĪME: Droseles svirai jāatrodas starppozicijā (2), lai 

varētu noòemt gaisa filtra/izplūdes caurules korpusu.
2. Izskrūvējiet četras (4) skrūves, kuras tur gaisa filtra/

izplūdes caurules korpusu (19. att.). Izmantojiet 
plakanu skrūvgriezi vai skrūvgriezi ar Torx Nr. T20 
uzgali.

3. Noòemiet motora korpusu, nepielietojot spēku.
Gaisa filtra tīrīšana
Tīriet un eïïojiet gaisa filtru pēc desmit darba stundām. Ir 
svarīgi, lai šo detaïu apkope būtu labi veikta. Ja gaisa filtrs 
netiek tīrīts un apkopts, tad jebkuras garantijas prasības 
netiek realizētas. 

1. Gaisa filtra/izplūdes caurules korpusa noòemšana. 
Sk. nodaïu “Gaisa filtra/izplūdes caurules korpusa 
izbūve”. 

2. Izòemiet gaisa filtru zem gaisa filtra/izplūdes caurules 
noseguma (20. att.).

3. Mazgājiet filtru ar ūdeni un tīrīšanas līdzekli (21. att.). 
Labi izskalojiet filtru, ïaujiet ūdenim notecēt un labi 
izžāvējiet.

4. Filtra vieglai ieeïïošanai izmantojiet pietiekamu 
daudzumu tīras eïïas (22. att.).

5. Spiediet filtru, lai eïïa sadalās un atlikums tiktu 
izspiests (23. att.).

6. Nomainiet gaisa filtru zem gaisa filtra/izplūdes 
caurules korpusa (20. att.).

PIEZĪME: Izmantojot ierīci bez filtra un gaisa filtra/
izplūdes caurules korpusa, garantijas prasības tiek 
dzēstas.

Gaisa filtra/izplūdes caurules korpusa ievietošana 
1. Novietojiet gaisa filtra/izplūdes caurules korpusu 

uz karburatora un izplūdes caurules pakaïējās puses.
PIEZĪME: Droseles svirai jāatrodas starppozicijā (2) 

(19. att.), lai varētu atkal ievietot gaisa filtra/izplūdes 
caurules korpusu.

2. Ievietojiet četras (4) skrūves gaisa filtra/izplūdes 
caurules korpusa caurumos (19. att.) un stingri 
pievelciet.
Izmantojiet plakanu skrūvgriezi vai skrūvgriezi ar 
Torx Nr. T20 uzgali. Nepievelciet skrūves pārāk 
stingri un nepielietojiet spēku. 

Degvielas maisījuma pārbaude
Nolietotas vai slikti samaisītas degvielas izmantošana 
parasti ir galvenais ierīces sliktas darbības cēlonis. Pirms 
katras noregulēšanas iztukšojiet degvielas tvertni un 
uzpildiet to ar svaigu un pareizi samaisītu degvielu.

Gaisa filtra tīrīšana
Gaisa filtrs spēlē būtisku lomu ierīces darbībā. 
Nosegts gaisa filtrs ietekmē gaisa cirkulāciju un 
izmaina gaisa/degvielas maisījumu. Tā rezultātā 
radušās sekas bieži tiek nepamatoti attiecinātas 
uz slikto karburatora noregulēšanu. Pirms tukšgaitas 
noregulēšanas pārbaudiet filtra stāvokli. Sk. nodaïu 
“Gaisa filtra apkope”. 

Tukšgaitas nostādīšana
Ja pēc degvielas maisījuma pārbaudes un gaisa filtra 
tīrīšanas darbība tukšgaitā vēl joprojām ir neapmierinoša, 
tad veiciet sekojošus noregulējumus:

1. Palaidiet motoru un ïaujiet tam sasilt, darbinot to apm. 
2–3 minūtes ar  lielu ātrumu (pilnu jaudu).

2. Atlaidiet akseleratora sviru un ïaujiet motoram 
darboties tukšgaitā. Ja motors apstājas, ievietojiet 
mazu krustveida rievas skrūvgriezi vai plakanu 
skrūvgriezi gaisa filtra/izplūdes caurules korpusa 
caurumā (24. att.). Grieziet tukšgaitas nostādīšanas 
skrūvi ikreiz par vienu astotdaïapgriezienu 
pulksteòrādītāju virzienā (pēc nepieciešamības), 
līdz motors darbojas tukšgaitā. Sk. norādījumus 
par tukšgaitas apgriezienu skaitu/ minūtē.

PIEZĪME: Ierīce nav aprīkota ar sajūgu un 
pavedienspoles rotācija turpinās, ja motors darbojas 
tukšgaitā. 

3. Tukšgaitas ātruma samazināšanai, grieziet 
nostādīšanas skrūvi ikreiz par vienu 
astotdaïapgriezienu pretēji pulksteòrādītāju 
virzienam (pēc nepieciešamības).

Lielāko problēmu skaitu, kuras attiecas uz motoru, var 
atrisināt, pārbaudot degvielas maisījumu, tīrot gaisa filtru 
un nostādot tukšgaitu.

Uzticiet karburatora nostādīšanu kompetentam 
servisa dienesta personālam, ja šīs problēmas 
saglabājas, un proti:

Tukšgaita nedarbojas,
Paātrinot aizkavējas motora darbība, vai tas apstājas.
Motora jauda samazinās.
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AIZDEDZES SVECES NOMAIÒA
Izmantojiet Champion RDJ7Y aizdedzes sveci 
(vai līdzvērtīgu aizdedzes sveci). Nepieciešamais 
atstatums starp elektrodiem sastāda 0,63 mm. 

Pārbaudiet aizdedzes sveci pēc 50 darba stundām.

1. Izslēdziet motoru un ïaujiet tam atdzist. Noòemiet 
aizdedzes sveces vāku.

2. Tīriet aizdedzes sveci.
3. Nomainiet aizdedzes sveci, ja tā ir saplīsusi vai netīra. 

Nostādiet 0,63 mm attālumu.
4. Ievietojiet sveci cilindrā. Stingri pieskrūvējiet, 

griežot aizdedzes sveci pulksteòrādītāju virzienā. 
Nepievelciet pārāk cieši.

TĪRĪŠANA
Ierīces ārējā aprīkojuma tīrīšanai izmantojiet nelielu suku. 
Neizmantojiet stiprus mazgāšanas līdzekïus. 
Saimniecības tīrīšanas līdzekïi, kuri satur aromātiskās 
eïïas, kā priežu eïïu vai citronu, kā arī šíīdinātājus, kā 
petrojeja, var sabojāt plastmasas korpusu un rokturi. 
Noslaukiet visas mitrās vietas ar sausu lupatu.

UZGLABĀŠANA
Ja degvielas tvertnē atrodas benzīns, tad nekad 
neuzglabājiet ierīci tādās vietās, kurās degvielas tvaiki 
var saskarties ar dzirkstelēm vai liesmu.
Pirms uzglabāšanas atdzesējiet motoru.
Uzglabājiet ierīci sausumā, aizslēgtā telpā vai 
pietiekamā augstumā, lai novērstu tās bojājumus 
un jebkuru izmantošanas iespēju. Uzglabājiet ierīci 
bērniem nepieejamās vietās.

ILGSTOŠA UZGLABĀŠANA
Ja ierīcei nepieciešama ilgstoša uzglabāšana, tad 
ievērojiet sekojošus norādījumus: 

1. Izlejiet no degvielas tvertnes visu degvielu, iepildot 
to kādā tvertnē ar identisku divtaktu motoru degvielu. 
Neizmantojiet degvielu, kura tika uzglabāta ilgāk par 
60 dienām.

2. Palaidiet motoru un ïaujiet tam darboties, līdz tas 
apstājas. Ar to var nodrošināt, lai viss degvielas 
daudzums tiktu iztukšots no karburatora.

3. Atdzesējiet motoru. Noòemiet aizdedzes sveci 
un iepildiet cilindrā 30 ml augstas kvalitātes divtaktu 
motoreïïu. Lēnām velciet palaides trosi, lai eïïa varētu 
sadalīties. No jauna ievietojiet aizdedzes sveci.

PIEZĪME: Pēc motorizkapts uzglabāšanas laika un pirms 
izmantošanas atsākšanas, noòemiet aizdedzes sveci 
un izlejiet no cilindra visu eïïu.

4. Labi notīriet ierīci un pārbaudiet bojātās vai 
nepietiekami pievilktās detaïas. Izlabojiet vai 
nomainiet bojātās detaïas un, ja nepieciešams, 
no jauna pievelciet vaïīgās skrūves, uzgriežòus 
un tapas. Tagad ierīce ir sagatavota uzglabāšanai.

5. Uzglabājiet ierīci sausumā, aizslēgtā telpā vai 
pietiekamā augstumā, lai novērstu tās bojājumus 
un jebkuru izmantošanas iespēju. Uzglabājiet ierīci 
bērniem nepieejamās vietās.

GARANTIJA
Katrā valstī ir spēkā mūsu sabiedrības vai importētāja 
izdotie garantijas noteikumi. Garantijas termiòa ietvaros 
tiek sniegta Jūsu ierīces bojājumu bezmaksas 
novēršana, ja par cēloni tam ir bijuši materiāla vai 
ražošanas defekti. 

Garantijas realizēšanas gadījumā griezieties, lūdzu, 
pie sava pārdevēja vai tuvākajā filiālē.
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DEFEKTU NOVĒRŠANA

Papildjautājumu gadījumā griezieties pie vietējā līgumpārdevēja.
Visa šīs lietošanas pamācības informācija, attēli un specifikācijas balstās uz visjaunāko informāciju par ražojumu uz 
aktuālo iespiešanas laika datumu. Tiek paturētas tiesības uz izmaiòām jebkurā laikā bez iepriekšēja paziòojuma. 

MOTORU NEVAR IEDARBINĀT
CĒLONIS PASĀKUMI
Aizdedzes slēdzis atrodas uz OFF - IZSL Nostādiet slēdzi uz ON

Tukša benzīna tvertne Uzpildiet benzīna tvertni

Nav nospiesta līdz galam uzsūcējsūknis 10 reizes lēni spiediet uzsūcējsūkni un nospiediet līdz 
galam

Motors noslāpis Izmantojiet palaides procesu ar droseles sviru darba 
pozīcijā

Nolietota vai nepareizi samaisīta degviela Iztukšojiet degvielas tvertni / uzpildiet ar svaigu 
degvielas maisījumu

Netīra aizdedzes svece Nomainiet vai notīriet aizdedzes sveci

NEVIENMĒRĪGA MOTORA DARBĪBA TUKŠGAITĀ
CĒLONIS PASĀKUMI
Aizsērējis gaisa filtrs Tīriet vai nomainiet gaisa filtru

Nolietota vai nepareizi samaisīta degviela Iztukšojiet degvielas tvertni / uzpildiet ar svaigu 
degvielas maisījumu

Nepareizi nostādīts karburators Noregulējiet, vadoties pēc noteikumiem

MOTORS STRĀDĀ BEZ PAĀTRINĀJUMA
CĒLONIS PASĀKUMI
Nolietota vai nepareizi samaisīta degviela Iztukšojiet degvielas tvertni / uzpildiet ar svaigu 

degvielas maisījumu

Nepareizi nostādīts karburators Nododiet karburatoru noregulēšanai kompetentam 
servisa dienesta personālam

MOTORAM SLIKTA JAUDA VAI TAS GRIEŠANAS LAIKĀ APSTĀJAS
CĒLONIS PASĀKUMI
Griezējgalviòa sapinusies zālē Izslēdziet motoru un notīriet griezējuzliktni

Aizsērējis gaisa filtrs Tīriet vai nomainiet gaisa filtru

Nolietota vai nepareizi samaisīta degviela Iztukšojiet degvielas tvertni / uzpildiet ar svaigu 
degvielas maisījumu

Nepareizi nostādīts karburators Nododiet karburatoru noregulēšanai kompetentam 
servisa dienesta personālam

GRIEZĒJGALVIÒA AIZTUR PAVEDIENU
CĒLONIS PASĀKUMI
Griezējgalviòa sapinusies zālē Izslēdziet motoru un notīriet griezējuzliktni

Griezējgalviòā nav pavediena Uztiniet jaunu pavedienu

Iesprūdusi spole Nomainiet spoli

Netīra griezējgalviòa Notīriet spoli un spoles korpusu

Izkusis pavediens Demontējiet, izòemiet izkusušo detaïu un no jauna 
uztiniet pavedienu

Uztinot pavediens sagriežas Demontējiet un no jauna uztiniet pavedienu

Pavediens netiek pietiekami padots Viegli uzsitiet pieskārienpogai un izvelciet pavedienu, 
līdz 10 cm pavediena atrodas ārpus griezējuzliktòa
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