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sr UPOZNAJTE SVOJ APARAT
ru O³HAKOMÆEHÅE C Å³©EÆÅEM

bg ³A¥O³HAœ™E CE C �AÒÅØ šPE©

et ÕPPIGE OMA SEADET TUNDMA
lt SUSIPAŽINKITE SU ĮRENGINIU
lv IEPAZĪSTIETIES AR JŪSU IERĪCI
mk ³A¥O³HAJ™E ¦O �AÒÅO™ šPE©
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et ÕPPIGE OMA SEADET TUNDMA
lt SUSIPAŽINKITE SU ĮRENGINIU
lv IEPAZĪSTIETIES AR JŪSU IERĪCI
mk ³A¥O³HAJ™E ¦O �AÒÅO™ šPE©

Typ 2



5

Opis delova

* zavisno od modela

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼

*  μaåcå¯oc¹å o¹ ¯oªeæå

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e

*  μaåcå¯oc¹ o¹ ¯oªeæa

Osade kirjeldusi

* vastavalt mudelile

Dalių aprašymas

* priklausomai nuo modelio

Detaïu apraksts

* atkarībā no modeïa

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e

* o μaåc¸oc¹ oª ¯oªeæo¹

1. Izduvna cev 10. Sečivo za rezanje
2. Ručica startera s poklopcem *
3. Poklopac rezervoara 11. Poklopac umetka za rezanje
4. Usisna pumpa/ručna 12. Sečivo za rezanje konca

pumpa 13. Spojnica drške
5. Poklopac vazdušnog filtra 14. Ručka
6. Poluga prigušivača 15. Poluga za gas

vazduha * 16. Prekidač za paljenje
7. Svećica za paljenje 17. Ručica
8. Cevasta drška 18. Držač naramenika
9. Kalem s koncem

1. ¦æºòå¹eæ¿ 10. Pe²ºóå¼ ¸o²

2. Pº®oø¹®a ¹pocå®a c ®o²ºxo¯

c¹ap¹epa 11. ³aóå¹¸¾¼ ®o²ºx

3. Kp¾ò®a ¹oÿæå¸o¨o 12. Ho² o¨pa¸åñå¹eæø ªæå-

¢a®a ¸¾ ¹på¯¯ep¸o¼ æec®å

4. K¸oÿ®a pºñ¸o¼ 13. Ò¹a¸¨ooe cýeÿæe¸åe 

ÿoª®añ®å ¹oÿæåa 14. Pº®oø¹®a ºÿpaæe¸åø

(ÿpa¼¯ep) 15. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø ªpoc-

5. Kp¾ò®a oμªºò¸o¨o ceæ¿¸o¼ μacæo¸®o¼

íåæ¿¹pa 16. �¾®æ÷ña¹eæ¿ 

6. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø μa²å¨a¸åø

oμªºò¸o¼ μacæo¸®o¼ * 17. Pº®oø¹®a

7. Ceña μa²å¨a¸åø 18. Xo¯º¹ ªæø ®peÿæe¸åø 

8. Ò¹a¸¨a ÿæeñeo¨o pe¯¸ø

9. Ka¹ºò®a c ¹på¯¯ep-

¸o¼ æec®o¼

1. Aºcÿºx 11. Kaÿa® ¸a ÿpåc¹a®a¹a

2. ©p½²®a ¸a c¹ap¹epa μa pøμa¸e

3. Kaÿañ®a ¸a peμepoapa12. Oc¹påe μa o¹pøμa¸e

4. C¯º®a¹eæ¸a ÿo¯ÿa/ ¸a ®o¸eýa

ÿpå¯ep 13. C½eªå¸å¹eæ ¸a ¹øæo¹o

5. Kaÿa® ¸a ½μªºò¸åø 14. Æoc¹ ¸a ªp½²®a¹a

íåæ¹½p 15. Æoc¹ ¸a ¨aμ¹a

6. Æoc¹ ¸a c¯º®aña * 16. Kæ÷ñ μa μaÿaæa¸e

7. ³aÿaæå¹eæ¸a ceó 17. ©p½²®a ¸a ¹øæo¹o

8. ™øæo 18. ©½p²añ μa ®oæa¸å¹e

9. ¡o¢å¸a μa ®o¸ýå μa pa¯e¸e

10. Pe²eóo oc¹påe

c ÿpeªÿaμå¹eæ *

1. Väljalase 10. Lõiketera koos kattega *
2. Starteri käepide 11. Lõikemehhanismi kate
3. Kütusepaagi kork 12. Jõhvi lõiketera
4. Kütusepump/primer 13. Ühendusmuhv
5. Õhufiltri kate 14. Käepideme vars
6. Õhuklapi hoob * 15. Gaasihoob
7. Süüteküünal 16. Süütelukk
8. Vars 17. Varre käepide
9. Jõhvi pool 18. Õlarihma kinnitus

1. Išmetimo vamzdis 10. Geležte su gaubtu *
2. Starterio rankenele 11. Pjovimo priedo gaubtas
3. Bako kamštis 12. Siūlo nupjovimo geležte
4. Isiurbimo siurblys/ 13. Strypo mova

paleidiklis 14. Rankenos strypas
5. Oro filtro dangtelis 15. Akceleratoriaus svirtis
6. Droselio svirtis * 16. Užvedimo jungiklis
7. Degimo žvake 17. Strypo rankena
8. Strypas 18. Peciu diržo laikiklis
9. Siūlo ritė

1. Izplūdes caurule 11. Griezējuzliktòa nosegs
2. Startera rokturis 12. Pavediena
3. Tvertnes vāks griezējasmens
4. Uzsūcējsūknis/sūknītis 13. Roktura sajūgs
5. Gaisa filtra vāks 14. Roktura stienis
6. Droseles svira * 15. Akseleratora svira
7. Aizdedzes svece 16. Aizdedzes slēdzis
8. Kāts 17. Sieòa rokturis
9. Pavedienspole 18. Plecu siksnas
10. Griezējasmens nostiprinājums

ar nosegu

1. Åμªº 11. O¢æo¨a ¸a ªoªa¹o®

2. Pañ®a μa c¹ap¹ºaùe μa pe²eùe

3. Kaÿa® ¸a peμepoapo¹ 12. Ho² μa pe²eùe ¸a

4. ¥º¯ÿa μa ò¯º®ºaùe/ ®o¸eý

ÿpaj¯ep 13. Cÿoj®a μa ªp²eùe

5. O¢æo¨a ¸a íåæ¹ep 14. ©pò®a

μa oμªºx 15. Pañ®a μa ¨ac

6. Pañ®a ¸a caºxo¹ * 16. ¥pe®å¸ºañ μa ÿaæeùe

7. Ceîåñ®a μa ÿaæeùe 17. ©pò®a ¸a ¹eæo¹o

8. ™eæo 18. ©p²añ ¸a ÿpe®ºpa-

9. Ha¯o¹®a ¸a ®o¸eý ¯e¸c®å pe¯e¸

10. Ho² μa pe²eùe 

co o¢æo¨a *
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Opis delova – sl. 1–4

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — påc. 1—4

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — íå¨. 1—4

Osade kirjeldus – joon. 1–4

Dalių aprašymas – 1–4 pav.

Detaïu apraksts – 1.–4. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — cæ. 1—4

1

a)

b)

 

  

 

  2

6

5

1

3

4

2 a) b)

3

1. Ručka 5. Donja stezaljka
2. Zavrtanj 6. Navrtka
3. Gornja stezaljka 7. Brzodejstvujući zatvarač
4. Srednja stezaljka

1. Pº®oø¹®a ºÿpaæe¸åø 5. Hå²¸øø ñac¹¿ ®peÿæe¸åø

2. �å¸¹ 6. ¦a¼®a

3. �epx¸øø ñac¹¿ ®peÿæe¸åø 7. Kp÷®

4. Cpeª¸øø ñac¹¿ ®peÿæe¸åø

1. ©p½²®a 5. ©oæ¸a ®æe¯a

2. �å¸¹ 6. ¦a¼®a

3. ¦op¸a ®æe¯a 7. Kaÿa® μa ¢½pμo 

4. Cpeª¸a ®æe¯a μa¹apø¸e

1. Käepide 5. Alumine klamber
2. Kruvi 6. Mutter
3. Ülemine klamber 7. Aas
4. Keskmine klamber

1. Rankena 5. Apatinis gnybtas
2. Varžtas 6. Veržlė
3. Viršutinis gnybtas 7. Apkaba
4. Vidurinis gnybtas

1. Roktura stienis 5. Apakšējā spaile
2. Skrūve 6. Uzgrieznis
3. Augšējā spaile 7.Ātrdarbības slēgs
4. Vidējā spaile

1. ©pò®a 5. ©oæ¸a c¹e¨a

2. ³ap¹®a 6. Hap¹®a

3. ¦op¸a c¹e¨a 7. ¡pμa ¢paa

4. Cpeª¸a c¹e¨a

4
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5 a) b)

6 a)

b)
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Zavisno od izvedbe – Opis delova – sl. 7–9

� μaåcå¯oc¹å o¹ ¯oªeæa —

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — påc. 7—9

� μaåcå¯oc¹ o¹ ¯oªeæa — 

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — íå¨. 7—9

Vastavalt mudelile – Osade kirjeldus – joon. 7–9

Priklausomai nuo konstrukcijos –
Dalių aprašymas – 7–9 pav.

Atkarībā no modeïa – Detaïu apraksts – 7–9. att.

³aåc¸o oª åμeª¢a¹a — Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — cæ. 7—9

 3

 4

 1  2

7

 7 2 6

 1
 5

8

 3

9

1. Spojnica drške 5. Glavni otvor
2. Okidno dugme 6. Gornja cev vratila
3. Obrtna ručka 7. Donja cev vratila
4. Vodeći žleb

1. Ò¹a¸¨ooe cýeÿæe¸åe 5. O¹epc¹åe  coeªå¸å-

2. Íå®cåpº÷óaø ®¸oÿ®a ¹eæ¿¸o¼ ¯ºí¹e

3. ³a²å¯¸aø pº®oø¹®a 6. �epx¸øø ò¹a¸¨a

4. Haÿpaæø÷óaø 

íå®cåpº÷óe¼ ®¸oÿ®å

7. H²¸øø ò¹a¸¨a

1. C½eªå¸å¹eæ ¸a ¹øæo¹o 4. Ka¸aæ

2. ¡º¹o¸ μa 5. Oc¸oe¸ o¹op

oco¢o²ªaa¸e 6. ¦op¸a ¹p½¢a ¸a aæa

3. ©p½²®a ¸a å¸¹ 7. ©oæ¸a ¹p½¢a ¸a aæa

1. Ühendusmuhv 5. Peaava
2. Vabastusnupp 6. Võllitoru ülaosa
3. Nupp 7. Võllitoru alaosa
4. Juhtsüvend

1. Strypo mova 5. Pagrindinė skylė
2. Įjungimo mygtukas 6. Viršutinis gofruotasis
3. Veržimo rankena vamzdis
4. Kreipiamasis griovelis 7. Apatinis gofruotasis

1. Roktura sajūgs 5. Galvenais caurums
2. Iedarbināšanas poga 6. Augšējā caurule
3. Vītòrokturis 7. Apakšējā caurule
4. Vadrievab

1. Cÿoj®a μa ªp²eùe 5. ¦æae¸ o¹op

2. Koÿñe μa ®æºñºaùe 6. ¦op¸a ýe®a ¸a ¹eæo¹o

3. ³aoj¸a pañ®a 7. ©oæ¸a ýe®a ¸a ¹eæo¹o

4. �oªeñ®å ®a¸aæ
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Opis delova – sl. 10–13

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — påc. 10—13.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — íå¨. 10—13

Osade kirjeldus – joon. 10–13

Dalių aprašymas – 10–13 pav.

Detaïu apraksts – 10–13. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — cæ. 10—13

1. Zaštitni lim na umetku 6. Kućište pogonskog 
za rezanje vratila

2. Zavrtnji 7. Prorez za sigurnosnu 
3. Učvršćenje zaštitnog lima šipku
4. Sigurnosna šipka 8. Rupa na košuljici vratila
5. Pogonsko vratilo 9. Umetak za rezanje

10. Držač sečiva

1. ³aóå¹¸¾¼ ®o²ºx 7. O¹epc¹åe  ñaò®e 

2. �å¸¹¾ peªº®¹opa

3. Cºÿÿop¹ 8. O¹epc¹åe  c¹ºÿåýe 

4. C¹oÿop¸¾¼ c¹ep²e¸¿ aæa

5. �aæ 9. Ka¹ºò®a c ¹på¯¯ep- 

6. C¹ºÿåýa aæa ¸o¼ æec®o¼

10. Íå®cåpº÷óaø òa¼¢a

1. ¥peªÿaμ¸a æa¯apå¸a 6. Kopÿºc ¸a 

¸a ÿpåc¹a®a¹a μaªå²aóåø aæ

μa pøμa¸e 7. Òæåý ¸a ÿpeªÿaμ¸åø 

2. �å¸¹oe æoc¹

3. ³axaóa¸e ¸a 8. O¹op ¸a ¹ºæ®a¹a 

ÿpeªÿaμ¸a¹a ¸a aæa

æa¯apå¸a 9. ¥påc¹a®a μa pøμa¸e

4. ¥peªÿaμe¸ æoc¹ 10. ©½p²añ ¸a oc¹påe¹o

5. ³aªå²aó aæ

 3

 1
 2

10

 4

 7

 8

 6  5
11

1. Trimmikaitse 6. Ajamivõlli korpus
2. Kruvid 7. Lukustusvarda ava
3. Kaitseplaadi 8. Võllipuksi ava

kinnitusalus 9. Trimmipea
4. Lukustusvarras 10. Terahoidik
5. Ajamivõll

1. Pjovimo antgalio 6. Pavaros veleno 
apsauginis skydelis korpusas

2. Varžtai 7. Išdroža blokavimo 
3. Apsauginio skydelio strypui

tvirtinimas 8. Veleno įdėklo anga
4. Blokavimo strypas 9. Pjovimo antgalis
5. Pavaros velenas 10. Peilio laikiklis

1. Griezējuzliktòa 6. Primārās vārpstas 
aizsargvairogs korpuss

2. Skrūves 7. Drošības stieòa sprauga
3. Aizsargvairoga 8. Vārpstas starpdetaïas 

nostiprinājums caurums
4. Drošības stienis 9. Griezējuzliktnis
5. Primārā vārpsta 10. Asmens nostiprinājums

1. ³aò¹å¹e¸ æå¯ ¸a 6. Kºîåò¹e ¸a ÿo¨o¸c-

ªoªa¹o®o¹ μa ®o¹o pa¹åæo

pe²eùe 7. O¹op μa μaò¹å¹¸a¹a

2. ³ap¹®å òåÿ®a

3. Hocañ ¸a μaò¹å¹¸åo¹ 8. O¹op μa ®æå¸o¹

æå¯ ¸a pa¹åæo¹o

4. ³aò¹å¹¸a òåÿ®a 9. ©oªa¹o® μa pe²eùe

5. ¥o¨o¸c®o pa¹åæo 10. ©p²añ ¸a ¸o²

12

 4

10

 9

13
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Opis delova – sl. 14–16

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — påc. 14—16.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — íå¨. 14—16

Osade kirjeldus – joon. 14–16

Dalių aprašymas – 14–16 pav.

Detaïu apraksts – 14.– 16. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — cæ. 14—16

 3

 4

 5

 2
 1

14

15

16

1. Navrtka 4. Sigurnosna šipka
2. Držač sečiva 5. Kućište pogonskog 
3. Sečivo za rezanje vratila

1. ¦a¼®a 4. C¹oÿop¸¾¼ c¹ep²e¸¿

2. Íå®cåpº÷óaø òa¼¢a 5. �aæ

3. Pe²ºóå¼ ¸o²

1. ¦a¼®a 4. ¥peªÿaμe¸ æoc¹

2. ©½p²añ ¸a oc¹påe¹o 5. Kopÿºc ¸a 

μaªå²aóåø aæ3. Pe²eóo oc¹påe

1. Mutter 4. Lukustusvarras
2. Terahoidik 5. Ajamivõlli korpus
3. Lõiketera

1. Veržlė 4. Blokavimo strypas
2. Peilio laikiklis 5. Pavaros veleno 

korpusas3. Peilis

1. Uzgrieznis 4. Drošības stienis
2. Asmens 5. Primārās vārpstas 

korpussnostiprinājums
3. Griezējasmens

1. Hap¹®a 4. ³aò¹å¹¸a òåÿ®a

2. ©p²añ ¸a ¸o² 5. ¥o¨o¸c®o pa¹åæo

3. Ho² μa pe²eùe
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Opis delova – sl. 17–19

* Zavisno od izvedbe

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — påc. 17—19

* � μaåcå ¯oc¹å o¹ åcÿoæ¸e¸åø

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — íå¨. 17—19

* � μaåcå¯oc¹ o¹ åμÿ½æ¸e¸åe¹o

Osade kirjeldus – joon. 17–19

* Sõltuvalt mudelist
Dalių aprašymas – 17–19 pav.

* Priklausomai nuo modelio
Detaïu apraksts –17–19. att.

* Atkarībā no modeïa
Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — cæ. 17—19

* ³aåc¸o oª åμeª¢a

1. Poluga za gas 6. Radni položaj (3) *
2. Utvrđivač poluge za gas * 7. Poluga prigušivača vazduha *
3. Prekidač za paljenje 8. Usisna pumpa/
4. Maksimalni položaj ručna pumpa

prigušivača vazduha (1) * 9. Uže startera
5. Srednji međupoložaj 

prigušivača vazduha (2) *

1. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø 5. ¥oæo²e¸åe oμªºò¸o¼ 

ªpocceæ¿¸o¼ μacæo¸®o¼ μacæo¸®å: «Ñac¹åñ¸o

2. Íå®ca¹op p¾ña¨a μa®p¾¹a» (2) *

ºÿpaæe¸åø ªpocceæ¿- 6. ¥oæo²e¸åe oμªºò¸o¼ 

¸o¼ μacæo¸®o¼ * μacæo¸®å: «¥oæ¸oc¹¿÷

3. �¾®æ÷ña¹eæ¿ μa²å¨a¸åø o¹®p¾¹a» (3) *

μacæo¸®o¼. 7. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø 

4. ¥oæo²e¸åe oμªºò¸o¼ oμªºò¸o¼ μacæo¸®o¼ *

μacæo¸®å: «¥oæ¸oc¹¿÷ 8. K¸oÿ®a pºñ¸o¼ ÿoª®añ®å 

μa®p¾¹a» (1) * ¹oÿæåa / ÿpa¼¯ep

9. ™pocå® c¹ap¹epa

A
 1

 2
 3

B

17

7
8

64 5

18

19

1. Æoc¹ ¸a ¨aμ¹a 6. Pa¢o¹¸o ÿoæo²e¸åe (3) *

2. Íå®ca¹op ¸a æoc¹a 7. Æoc¹ ¸a c¯º®aña *

¸a ¨aμ¹a * 8. C¯º®a¹eæ¸a ÿo¯ÿa/

3. Òaæ¹ep μa μaÿaæa¸e ÿpå¯ep

4. ¥½æe¸ c¯º®añ (1) * 9. �½²e ¸a c¹ap¹epa

5. ¥oæºc¯º®añ — ̄ e²ªå¸¸o 

ÿoæo²e¸åe (2) *

1. Gaasihoob 6. Tööasend (3) *
2. Gaasihoova lukk * 7. Õhuklapi hoob *
3. Süütelüliti 8. Täitepump/primer
4. Õhuklapp kinni (1) * 9. Starterinöör
5. Õhuklapp poolkinni,

vahepealne asend (2) *

1. Akceleratoriaus rankinio 5. Tarpinė sklendės
valdymo rankenėlė padėtis (2) *

2. Akceleratoriaus rankinio 6. Darbo padėtis (3) *
valdymo rankenėlės 7. Oro sklendės 
fiksatorius * valdymo svirtis *

3. Uždegimo jungiklis 8. Įleidžiamasis siurblys/
4. Visiškai uždaryta paleidiklis

sklendė (1) * 9. Starterio paleidimo lynas

1. Akseleratora svira 5. Vidēja droseles 
2. Akseleratora sviras starppozīcija (2) *

fiksators 6. Darba režīma pozīcija (3) *
3. Aizdedzes slēdzis 7. Droseles svira *
4. Pilnīga droseles 8. Uzsūcējsūknis/sūknītis

pozīcija (1) * 9. Palaides trose

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

2. Íå®cåpaùe ¸a pañ®a 7. Pañ®a μa caºx *

μa ¨ac * 8. ¥º¯ÿa μa ò¯º®ºaùe/

3. ¥pe®å¸ºañ μa ÿaæeùe ÿpaj¯ep

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

5. ¥oæo²¢a μa ÿoæoå¸a 

caºx (2) *

20



12

Opis delova – sl. 24–26

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — påc. 24—26.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — íå¨. 24—26

Osade kirjeldus – joon. 24–26

Dalių aprašymas – 24–26 pav. 

Detaïu apraksts – 24.–26. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — cæ. 24—26

1. Kućište kalema 4. Pritisno dugme
2. Opruga 5. Zupci za učvršćivanje
3. Kalem

1. Kopÿºc ®a¹ºò®å 3. Òÿºæ¿®a

c ¹på¯¯ep¸o¼ 4. ¦oæo®a ®a¹ºò®å

æec®o¼ 5. Íå®cåpº÷óåe μº¢ý¾

2. ¥pº²å¸a

21

22

23

24

1. Kopÿºc ¸a ¢o¢å¸a¹a 4. Koÿñe

2. ¥pº²å¸a 5. Íå®cåpaóå μ½¢ýå

3. ¡º¢å¸a

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

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

1. Spoles korpuss 4. Pieskārienpoga
2. Atspere 5. Sazobes zobi
3. Spole

1. Kºîåò¹e ¸a ¸a¯o¹®a 4. Koÿñe μa 

2. ¥pº²å¸a ÿo¹ñº®¸ºaùe

3. Ha¯o¹®a 5. ³aÿýå μa 

æe²åò¹ºaùe

25

26
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Opis delova – sl. 33

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — påc. 33

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — íå¨. 33

Osade kirjeldus – joon. 33

Dalių aprašymas – 33 pav.

Detaïu apraksts – 33. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — cæ. 33

27

28

29

30

31

1. Poklopac vazdušnog filtra 3. Pričvrsna vezica
2. Vazdušni filtar

1. Kp¾ò®a oμªºò¸o¨o 3. Íå®ca¹op

íåæ¿¹pa

2. �oμªºò¸¾¼ íåæ¿¹p

1. Kaÿa® ¸a ½μªºò¸åø 3. ©p½²®a

íåæ¹½p

2. �½μªºòe¸ íåæ¹½p

1. Õhufiltri kaas 3. Kinnitusaas
2. Õhufilter

1. Oro filtro dangtelis 3. Laikančioji tvarslė
2. Oro filtras

1. Gaisa filtra vāks 3. Turētājsaistenis
2. Gaisa filtrs

1. Kaÿa® ¸a íåæ¹ep 3. Jaμåñe μa ªp²eùe

μa oμªºx

2. Íåæ¹ep μa oμªºx

32

2
1

3

33
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Opis delova – sl. 37–38

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — påc. 37—38

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — íå¨. 37—38

Osade kirjeldus – joon. 37–38

Dalių aprašymas – 37–38 pav.

Detaïu apraksts – 37.–38. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — cæ. 37—38

1. Poklopac vazdušnog 2. Regulator broja obrtaja
filtra pri praznom hodu

3. Svećica za paljenje

1. Kp¾ò®a oμªºò¸o¨o 3. Ceña μa²å¨a¸åø

íåæ¿¹pa

2.�å¸¹ pe¨ºæåpo®å

xoæoc¹o¨o xoªa

1. Kaÿa® ¸a ½μªºò¸åø 3. ³aÿaæå¹eæ¸a ceó

íåæ¹½p

2. Pe¨ºæa¹op ̧ a o¢opo¹å¹e

¸a ÿpaμe¸ xoª

3534

36

1. Õhufiltri kaas 3. Süüteküünal
2. Tühikäigupöörete

regulaator

1. Oro filtro dangtelis 3. Uždegimo žvakė
2. Tuščiosios eigos

reguliavimo varžtas

1. Gaisa filtra vaks 3. Aizdedzes svece
2. Apgriezienu skaita

tukšgaitā regulators

1. Kaÿa® ¸a íåæ¹ep 3. Ceîåñ®a μa ÿaæeùe

μa oμªºx

2. Pe¨ºæa¹op ¸a p¹e²å

o ÿpaμe¸ oª

2

1

37

0,63 mm

 3
38
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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),

– bei apkarpyti laukinius augalus, krūmus ir brūzgynus.
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 naudojimą perskaitykite visus nurodymus
 Atidžiai perskaitykite šiuos nurodymus. Susipažinkite 

su šio įrenginio naudojimo ir valdymo operacijomis.
 Nenaudokite šio įrenginio, jeigu esate pavargęs, 

sergate arba vartojote alkoholį, narkotikus ar vaistus.
 Vaikai ir paaugliai iki 16 metų negali naudoti šį 

įrenginį.
 Prieš naudojimą apžiūrėkite įrenginį, pakeiskite 

pažeistas dalis. 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 2,41 mm skersmens 
atsarginius siūlus. Niekuomet nenaudokite virvių, 
vielų, grandinių, lynų ar pan. su metalo priedais. Jie 
gali nulūžti ir sukelti pavojų.

 Visuomet galvokite apie galimą galvos, rankų ir kojų 
sužalojimo pavojų.

 Paspauskite akceleratoriaus rankinio valdymo 
rankenėlę. Ji turi automatiškai grįžti į nulio padėtį. 
Prieš įrenginio eksploataciją atlikite visus reguliavimo 
arba remonto darbus.

 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 benzininiams 
vejų apipjovėjams
Dėmesio: benzinas yra lengvai užsideganti medžiaga, 

todėl jo garai gali užsiliepsnoti ir sprogti. Imkitės šių 
saugumo priemonių. Laikykite benziną tik tam 
numatytoje ir leistoje naudoti taroje.

 Stebėkite, kad neužsiliepsnotų prapiltas benzinas. 
Įjunkite variklį tik tada, kai išsisklaidys benzino garai.

 Prieš įpildami benziną į baką, visada išjunkite variklį ir 
palaukite, kol šis atauš. Nenuimkite bako kamščio ir 
nepilkite kuro tol, kol variklis bus įkaitęs.

 Niekuomet nenaudokite įrenginio be gerai užsukto 
bako kamščio. Tam, kad slėgis bake būtų mažinamas 
palaipsniui, atsukite bako kamštį lėtai. Niekada 
nenaudokite įrenginio gerai neprisukę kuro bako 
kamščio. Kuro bako kamštį lėtai atsukite, kad pamažu 
sumažintumėte slėgį kuro bake. 
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Saugos technikos reikalavimai

 Benziną maišykite ir pilkite švarioje, gerai vėdinamoje 
teritorijoje po atviru dangumi, kur nebūtų 
kibirkščiavimo ar liepsnos šaltinių. Kai išjungsite 
variklį, bako kamštį atsukite labai lėtai. Maišydami 
arba pildami benziną nerūkykite. Prapiltą benziną 
nedelsdami nuvalykite nuo įrenginio.

 Prieš įjungdami variklį pastatykite įrenginį ne mažiau 
kaip 10 m atstumu nuo kuro įpylimo vietos. Pildami 
benziną ar naudodami įrenginį nerūkykite, 
pasirūpinkite, kad teritorijoje nebūtų kibirkščiavimo ar 
atviros liepsnos šaltinių.

Darbo metu
 Jokiu būdu neįjunkite įrenginio ir nenaudokite jo, kai 

esate uždaroje patalpoje arba pastate. Įkvėptos 
išmetamosios dujos gali būti mirtinai pavojingos. 
Naudokite įrenginį tik po atviru dangumi.

 Įrenginio naudojimo metu nešiokite apsauginius 
akinius bei klausos organų apsaugą. Dulkėtoje vietoje 
nešiokite kaukę arba respiratorių. Rekomenduojama 
vilkėti marškinius ilgomis rankovėmis.

 Apsimaukite ilgomis storo audinio kelnėmis, mūvėkite 
auliniais ir pirštinėmis. Nenešiokite palaidų drabužių, 
papuošalų, trumpų kelnių, sandalų, nevaikščiokite 
basomis. Susiriškite ilgus plaukus.

 Naudodami įrenginį kaip vejos apipjovėją, visada 
turite pritaisyti pjovimo antgalio apsauginį skydelį. 
Prieš naudojimą būtina ištraukti abu kirpimo siūlus ir 
įstatyti tinkamą siūlą. Kirpimo siūlas negali būti 
ištraukiamas per apsauginio skydelio galą.

 Įrenginys turi sankabą. Tuščiojoje eigoje pjovimo 
antgalis nejuda. Jeigu jis juda, pristatykite įrenginį 
įgalioto pardavėjo mechanikui, kad šis jį sureguliuotų.

 Prieš įjungdami įrenginį įsitikinkite, ar siūlo ritė/
geležtė nesiliečia su jokiu daiktu.

 Priderinkite ranktūrį prie savo ūgio, kad patogiai 
valdytumėte įrenginį.

 Nelieskite įrenginio pjovimo priedėlio.
 Naudokite įrenginį tik dienos šviesoje arba esant 

tinkamam dirbtiniam apšvietimui.
 Stenkitės neįjungti įrenginio per apsirikimą. 

Traukdami starterio lynus, būkite pasiruošę valdyti 
įrenginį. Įjungimo metu naudotojas ir įrenginys turi 
būti stabilioje padėtyje. Laikykitės įrenginio įjungimo/
išjungimo nurodymų.

 Naudokite šį įrenginį tik pagal numatytą paskirtį.
 Nesiekite rankomis per toli. Visada stovėkite tvirtai ir 

išlaikykite pusiausvyrą.
 Darbo metu visada tvirtai laikykite įrenginį abiem 

rankomis. Tvirtai laikykite ranktūrį iš abiejų pusių.
 Darbo metu visada nešiokite perpetinį diržą.
 Saugokitės, kad rankos, veidas ir kojos nepaliestų 

judančių dalių. Nelieskite pjovimo antgalio tol, kol šis 
sukasi, ir nemėginkite sustabdyti jį.

 Nelieskite variklio ir triukšmo slopintuvo. Naudojimo 
metu šios dalys labai įkaista. Po įrenginio išjungimo 
jos kurį laiką tebelieka įkaitusios.

 Nedidinkite variklio sukimosi greičio, nei tai būtina 
kraštų apipjovimui arba apkarpymui. Kai nepjaunate, 
sumažinkite variklio sukimosi greitį.

 Visada išjunkite variklį, kai užtrunka pjovimas arba Jūs 
pereinate iš vienos vietos į ktą.

 Užkliudę pašalinį daiktą arba įsipainioję į jį, 
nedelsdami išjunkite variklį ir patikrinkite, ar 
nepažeistas įrenginys. Niekuomet nenaudokite 
įrenginio su nepriveržtomis arba sugedusiomis 
dalimis.

 Nutraukite darbą ir išjunkite variklį, kad galėtumėte 
atlikti priežiūros bei remonto darbus arba pakeisti 
pjovimo antgalį ar kitus priedėlius. Taip pat ištraukite 
degimo žvakės kištuką.

 Remontui naudokite tik originalias atsargines dalis. 
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 ir pažeisti 
įrenginį. Be to, gali netekti galios Jums suteikta 
garantija.

 Pasirūpinkite, kad įrenginys visuomet būtų švarus, ir 
saugokitės, kad tarp pjovimo antgalio ir apsauginio 
skydelio nebūtų jokių augalų ar kitų daiktų.

 Kad būtų sumažintas užsiliepsnojimo pavojus, 
pakeiskite pažeistą triukšmo slopintuvą ir kibirkščių 
gesintuvą, nuvalykite variklį ir triukšmo slopintuvą nuo 
žolės, lapų, perteklinės alyvos ir suodžių.

 Bet kokius remonto darbus turi atlikti tik tai įgaliotas 
servisas.

Darbo laikas
Laikykitės vietinių įstatymų, reglamentuojančių darbo 
traktoriumi laiką (susižinokite atitinkamose įstaigose).

Naudojant su pjovimo geležte (priklausomai 
nuo modelio)
 Prieš pradėdami naudotis įrenginiu, atidžiai 

perskaitykite visus saugos technikos reikalavimus.
 Visada laikykite ranktūrį tarp naudotojo ir pjovimo 

antgalio.
 NIEKUOMET nepjaukite su 75 cm ar didesniais 

peiliais ties pačiu gruntu.
 Besisukančiam peiliui kliudžius daiktą, kuris 

nenupjaunamas iš karto, gali atsirasti gana stiprūs 
atgaliniai smūgiai, galintys  nusviesti įrenginį ir/arba 
naudotoją bet kuria kryptimi, todėl galima netekti 
įrenginio kontrolės. Atgaliniai smūgiai gali atsirasti be 
įspėjimo, kai peilis užsikerta ar užsiblokuoja. Tai gali 
atsitikti visų pirma tose vietose, kuriose sunku 
apžvelgti pjaunamą medžiagą.
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Saugos technikos reikalavimai

 Nepjaukite brūzgynams skirtu peiliu nieko, kas yra 
storesnis nei 12,7 mm. Priešingu atveju gali atsirasti 
smarkūs atgaliniai smūgiai.

 Nemėginkite liesti arba sulaikyti besisukantį peilį.
 Tebesisukantis peilis gali sužaloti net tada, kai variklis 

yra išjungtas arba paleista akceleratoriaus rankinio 
valdymo rankenėlė. Tvirtai laikykite įrenginį, kol peilis 
visiškai sustos.

 Kai nepjaunate, sumažinkite variklio sukimosi skaičių.
 Užkliudę pašalinį daiktą arba įsipainioję į jį, 

nedelsdami išjunkite variklį ir patikrinkite, ar 
nepažeistas įrenginys. Prieš tęsdami darbą, 
pašalinkite visus gedimus. Niekuomet nenaudokite 
įrenginio su deformuotu, trūkusių ar buku peiliu. 
Išmeskite deformuotus, išsikreipusius, trūkusius ar 
nulūžusius peilius į sąvartyną.

 Negaląskite peilio. Pagaląs peilis naudojimo metu gali 
nulūžti ir gali sukelti rimtus sužalojimus. 
Taip galima sunkiai susižaloti. Pakeiskite peilį.

 NEDELSDAMI išjunkite variklį, kai atsiras neįprasta 
stipri vibracija Vibracijos yra problemų ženklas. 
Prieš tęsdami pjovimą, nuodugniai patikrinkite, ar 
gerai priveržti varžtai, veržlės, ar nėra kitų gedimų 
Jei reikia, suremontuokite arba pakeiskite pažeistas 
dalis.

Po darbo
 Valykite peilius buitiniu valikliu, kad pašalintumėte bet 

kokius likučius. Sutepkite peilį mašinine alyva, kad 
apsaugotumėte nuo korozijos.

 Tinkamai supakuokite ir sandėliuokite peilius, kad 
apsaugotumėte juos nuo apgadinimo arba neteisėto 
naudojimo.

Kiti saugos technikos reikalavimai
 Kol kuro bake bus benzino, niekada nelaikykite 

įrenginio pastate, kuriame garai galėtų kontaktuoti su 
kibirkštimis arba atvira liepsna.

 Prieš transportavimą arba sandėliavimą palaukite, kol 
variklis atauš. Gerai pritvirtinkite pervežamą įrenginį

 Laikykite įrenginį sausoje, uždaroje arba aukštoje 
vietoje, kad apsaugotumėte jį nuo neteisėto 
naudojimo arba apgadinimo. Laikykite įrenginį 
vaikams neprieinamoje vietoje.

 Niekada nelaistykite arba neapipurkškite ant 
įrenginio vandens ar kitų skysčių. Pasirūpinkite, kad 
rankena būtų sausa, švari ir neapdulkėjusi. 
Valykite ją po kiekvieno naudojimo, laikykitės valymo 
bei sandėliavimo taisyklių.

 Seną benziną/alyvą arba nereikalingus pakuotės 
likučius pašalinkite vadovaudamiesi vietos teisės aktų 
reikalavimais.

 Saugokite šia instrukciją. Dažnai skaitykite ją ir 
vadovaukitės ja, kad galėtumėte apmokyti kitus 
naudotojus. Išnuomodami šį įrenginį kitiems 
asmenims, taip pat perduokite jiems ir šią instrukciją.

Saugokite šia instrukciją

Saugumo it 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 Reikšme

Saugumo ir įspėjimasis 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.

Nešiokite galvos apsaugą
Dėmesio: krentantys daiktai gali sunkiai sužaloti galvą. Dirbdami su įrenginiu būkite užsidėję galvos 
apsaugos priemonę.
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Saugos technikos reikalavimai

Simbolis Reikšme

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.

Išsviesti 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 ir peilių.

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 bei aštrūs Peilis. Norėdami išvengti sunkių sužalojimų, 
nelieskite geležtės.

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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Saugos technikos reikalavimai

Simbolis Reikšme

Mūvėkite kojų apsauga ir pirštinėmis
Šio įrenginio naudojimo metu mūvėkite patvariais auliniais ir darbo pirštinėmis.

Nepilkite E85 markės degalų.
E85 markės degalų naudojimas (etanolio kiekis >15%) gali sugadinti variklį. 

Naudojant neleistinus degalus garantija nebus taikoma.

Montavimo instrukcija

Rankenos strypo montavimas ir reguliavimas
1. Įstatykite ranktūrį tarp viršutinio ir vidurinio gnybtų 

(1 pav.).
2. Kartu laikydami tris dalis, įveržkite keturis (4) varžtus 

per viršutinį gnybtą į vidurinį gnybtą.
Pastaba: viršutinio ir apatinio gnybtų skylės sutampa tik 

teisingai uždėjus vieną ant kito.
3. Laikykite gnybtus ir ranktūrį per ašies korpusą ant 

apatinio gnybto.
4. Pirštu tvirtai prilaikykite kiekvieną šešiabriaunių varžtų 

apatinėje gnybtų įduboje. Dideliu kryžminiu atsuktuvu 
silpnai įveržkite varžtus. Visiškai užveržkite varžtus tik 
po to, kai taisyklingai nustatysite ranktūrį.

5. Laikydami įrenginį darbo padėtyje (20 pav.), 
nustatykite ranktūrį Jums patogiausioje padėtyje.

6. Tolygiai užveržkite varžtus į laikiklį, kol bus patikimai 
pritvirtinta rankena.

Peties diržo/nešiojimo sistemos pritvirtinimas 
ir nustatymas (priklausomai nuo modelio)
Paprastas peties diržas
1. Perkiškite diržą per sagtį (3 pav.).
2. Užsidėkite perpetinį diržą, kad minkštas apmušalas 

gulėtų ant peties.
3. Perpetinio diržo kablį įstatykite į metalinį laikiklį 

(4 pav.). Nustatykite reikiamą diržo ilgį (5 pav.). 
Įranga pernešimui (dvigubi peties diržai)
1. Nešiojimo sistema užsidekite ant peciu.
2. Užsekite pilvo diržo sagtį. Esant reikalui, reguliuokite 

toliau (6a pav.).
3. Peties dirža nustatykite tinkamam ilgiui, pilvo dirža – 

tinkamam plociui (6a pav.).
4. Nešiojimo sistemos kabliuka ikiškite i prietaiso 

metalini laikikli ir pakabinimo padekla nustatykite 
i patogia padeti (6b pav.).

Pjovimo ir kitų priedų nuėmimas
Nurodymas: Norint palengvinti priedėlių instaliaciją 

ir nuėmimą, įrenginys turi būti pastatytas ant grindų 
arba darbastalio.

1. Kad atpalaiduotumėte antgalį, veržimo rankeną 
pasukite į kairę (7 pav.).

2. Paspauskite ir laikykite įjungimo mygtuką (7 pav.).
3. Tvirtai laikykite viršutinį gofruotąjį vamzdį ir pjovimo 

priedą arba kitą antgalį tiesiai ištraukite iš strypo 
movos (8 pav.).

Pjovimo arba kitų priedų uždėjimas
1. Nuo strypo movos ir antgalio nuimkite apsauginį 

gaubtelį (jei yra).
2. Kad atpalaiduotumėte strypo movą, veržimo rankeną 

pasukite į kairę (7 pav.).
3. Tvirtai laikykite antgalį ir tiesiai stumkite į strypo movą, 

kol jis užsifiksuos (8 pav.).
Nurodymas: Montuoti bus lengviau, jeigu įjungimo 

mygtuką išlygiuosite pagal kreipiamąjį griovelį (7 pav.).
4. Pritvirtinimui pasukite ver_imo rankeną į dešinę 

(9 pav.). Prieš dirbdami įsitikinkite, kad veržimo 
rankena tvirtai laikosi.

Pjovimo priedo gaubto nuėmimas ir uždėjimas 
(priklausomai nuo modelio)
Naudojant įrenginį kaip  brūzgynų pjoviklį (su peiliu), 
būtina nuimti pjovimo antgalio apsauginį skydelį.
Išsukdami tris (3) varžtus plokščiu atsuktuvu, išimkite 
pjovimo antgalio apsauginį skydelį iš laikiklio (10 pav.). 
Saugokite dalis vėlesniam naudojimui.
Naudojant įrenginį kaip vejos apipjovėją, būtina pritaisyti 
pjovimo antgalio apsauginį skydelį.
Įstatykite pjovimo antgalio apsauginį skydelį į laikiklį, 
įverždami tris (3) varžtus plokščiu atsuktuvu. 
Patikimai užveržkite varžtus (10 pav.).
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Montavimo instrukcija

Pjovimo priedo nuėmimas ir geležtės uždėjimas 
(priklausomai nuo modelio)
Nurodymas: tam, kad būtų galima lengviau nuimti arba 

įstatyti peilius arba pjovimo antgalį, pastatykite 
įrenginį ant grindų arba darbastalio.

Pjovimo antgalio nuėmimas
Pastaba: prieš tai pritvirtinkite ant geležtės apsauginį 

gaubtą.
1. Nustatykite ašies įdėklo skylę vienoje linijoje su 

blokavimo strypo grioveliu ir įveskite blokavimo strypą 
į veleno įdėklo angą (11 pav.).

2. Laikykite blokavimo strypą tvirtai priglaustą prie 
įrenginio veleno jam skirtoje vietoje (12 pav.).

3. Laikydami blokavimo strypą, nuimkite pjovimo 
antgalį, išsukdami jį nuo pavaros veleno pagal 
laikrodžio rodyklę (13 pav.). Saugokite pjovimo 
antgalį vėlesniam naudojimui.

Peilio įstatymas
4. Nuimkite pjovimo antgalio apsauginį skydelį. 

Skaitykite skyrių ”Pjovimo antgalio apsauginio 
skydelio nuėmimas ir įstatymas”.

5. Užmaukite peilį ant pavaros veleno (14 pav.).
6. Sucentruokite peilį ant pavaros veleno korpuso 

(14 pav.).
7. Įsitikinkite, kad peilis yra sucentruotas ir per visą 

plokštuma guli priešais pavaros veleno korpusą.
8. Nustatykite ašies įdėklo skylę vienoje linijoje su 

blokavimo strypo grioveliu ir įveskite blokavimo strypą 
į veleno įdėklo angą (11 pav.).

9. Uždėkite peilio laikiklį ir veržlę ant pavaros veleno 
(14 pav.). Patikrinkite, ar gerai instaliuotas peilis.

10. Prieš laikrodžio rodyklę veržkite veržlę, tvirtai 
laikydami blokavimo strypą (15 pav.). 
– Sukimo momentas 37 Nm –

 Jei neturite dinamometrinio rakto, pasukite veržlę 
prieš peilio laikiklį, kol ji tvirtai laikysis ant ašies įdėklo. 
Patikrinkite, ar taisyklingai įstatytas peilis, ir pasukite 
veržlę toliau ¼–½ prieš laikrodžio rodyklę (15 pav.).

11. Išimkite blokavimo strypą iš išdrožos blokavimo 
strypui.

12. Nuimkite geležtės apsauginį gaubtą.
Peilio nuėmimas ir pjovimo antgalio įstatymas 
(priklausomai nuo modelio)
Peilio nuėmimas
1. Pritvirtinkite ant geležtės apsauginį gaubtą.
2. Nustatykite ašies įdėklo skylę vienoje linijoje su 

blokavimo strypo grioveliu ir įveskite blokavimo strypą 
į veleno įdėklo angą (11 pav.).

3. Laikykite blokavimo strypą tvirtai priglaustą prie 
įrenginio veleno jam skirtoje vietoje (12 pav.).

4. Laikydami blokavimo strypą, atpalaiduokite veržlę ant 
peilio, sukdami ją atsuktuvu arba veržliarakčiu pagal 
laikrodžio rodyklę (16 pav.).

5. Nuimkite veržlę, peilio laikiklį ir peilį. Saugokite veržlę 
ir peilį kartu saugioje vietoje, kad galėtumėte 
panaudoti juos vėliau. Laikykite juos vaikams 
neprieinamoje vietoje.

Pjovimo antgalio
6. Nustatykite ašies įdėklo skylę vienoje linijoje su 

blokavimo strypo grioveliu ir įveskite blokavimo strypą 
į veleno įdėklo angą (11 pav.). Išdėstykite peilio laikiklį 
ant pavaros veleno per visą plokštumą priešais 
pavaros veleno korpusą (13 pav.). Sukite pjovimo 
antgalį prieš laikrodžio rodyklę ant pavaros veleno. 
Patikimai užveržkite.

Nurodymas: Peilio laikiklis turi būti instaliuotas ant 
pavaros veleno paveikslėlyje pavaizduotojoje 
padėtyje, kad pjovimo antgalis veiktų tvarkingai.

7. Išimkite blokavimo strypą.
8. Įstatykite pjovimo antgalio apsauginį skydelį. 

Skaitykite skyrių ”Pjovimo antgalio apsauginio 
skydelio nuėmimas ir įstatymas”.

Informacija apie alyvą ir kurą

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
Pavojinga: esant tam tikroms sąlygoms, benzinas ypač 

greitai užsiliepsnoja ir gali sprogti.
– Pilkite benziną tik gerai vėdinamoje aplinkoje ir 

išjungę variklį. Kuro pildymo arba laikymo vietoje 
nerūkykite ir pašalinkite visus ugnies šaltinius.

– Neperpildykite benzino bako (pildymo atvamzdyje 
neturi būti kuro). Užpildę užsukite ir užfiksuokite kuro 
bako kamštį. 

– Pildami neišlaistykite kuro. Išlaistytas kuras arba 
benzino garai gali užsidegti. Jei išlaistėte kuro, prieš 
užvesdami variklį gerai nusausinkite tą vietą.

– Venkite pakartotinai arba ilgai jį liesti rankomis arba 
įkvėpti garus.

Naudokite visada švarų, naują bešvinį benziną (laikytą ne 
daugiau kaip 30 dienų). 

Mažiausias oktaninis skaičius: 91 ROZ
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Informacija apie alyvą ir kurą

Kuro įpylimas
 Nuimkite kuro bako kamštį.
 Įpilkite kuro į baką. Niekada neperpildykite!
 Benzino baką vėl gerai uždarykite.
 Prieš užvesdami variklį, įrenginį patraukite apie 10 m 

nuo pildymo vietos/kuro kanistro.

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

Variklio užvedimas
Pastaba: Variklyje yra įdiegta Advanced Starting 

Technology™ technologija (spyruoklės valdomas 
paleidimo procesas), kuomet paleidimo metu žymiai 
sumažėja jėgų 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.

1. Sumaišykite benziną (automobilinį) su alyva. Įpilkite 
mišinį į kuro baką. Skaitykite skyrių ”Nurodymai dėl 
alyvos ir benzino sumaišymo”.

2. Nustatykite jungiklį padėtyje ĮJUNGTI [I] (17 pav.).
Pastaba: Kai kuriuose modeliuose jungiklis visada būna 

įjungimo pozicijoje ĮJUNGTI [I].

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

3. Lėtai ir pilnai 10 kartų spauskite įleidžiamąjį siurblį. 
Kuras turi būti matomas siurblyje (18 pav.). 
Priešingu atveju spauskite dar tris kartus arba tol, 
kol bus matomas kuras.

Įrenginiai su droselio svirtimi
4. Nustatykite oro sklendės valdymo svirtį 1 padėtyje 

(18 pav.).

Patarimas: Atkreipkite dėmesį į tai, kad oro sklendė 
užsifiksuotų pozicijoje (1).

5. Paguldę įrenginį ant žemės, paspauskite 
akceleratoriaus svirties blokatorių ir paskui – 
akceleratoriaus svirtį. Akceleratoriaus svirtį laikykite 
paspaudę. Patraukite starterio paleidimo lyną 5 
kartus patikrinančiu ir pastoviu judesiu (19 pav.). 

6. Nustatykite oro sklendės valdymo svirtį 2 padėtyje 
(18 pav.).

7. Tvirtais tolygiais judesiais patraukite starterio 
paleidimo lyną 1–5 kartus, kad įjungtumėte variklį 
(19 pav.).

8. 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

9. Kai įšils variklis, nustatykite oro sklendės valdymo 
svirtį 3 padėtyje (18 pav.). Dabar įrenginys yra darbo 
parengtyje.

Jeigu... variklis veikia netolygiai, grąžinkite oro sklendės 
valdymo svirtį į 2 padėtį (18 pav.) ir palaukite, kol įšils 
variklis.

Jeigu... neįsijungia variklis, pakartokite 3–7 operacijas.
Jeigu... Nebūtina naudoti oro įleidžiamąją sklendę, kad 

būtų galima įjungti įšilusį variklį. Nustatykite jungiklį į 
poziciją ĮJUNGTI [I], o oro įleidžiamosios sklendės 
valdymo svirtį į poziciją 2.

Jeigu... Nustatykite oro sklendės valdymo svirtį 3 
padėtyje, jeigu variklis neįsijungia dėl paduoto kuro 
pertekliaus. Nuspauskite akceleratoriaus rankinio 
valdymo rankenėlę. Smarkiai patraukite už starterio 
paleidimo lyno. Variklis turi įsijungti po 3 (trijų) – 
8 (aštuonių) bandymų.

Įrenginiai be droselio svirties
1. Tolygiai traukinėkite starterio virvelę, kol variklis 

užsives (19 pav.).
Pastaba: užvedimo metu nereikia atlenkti 

akceleratoriaus svirties.
2. Užvedę variklį, palaukite 10–15 sekundžių ir tik tada 

galite judinti akceleratoriaus svirtį.
Jeigu... variklis neužsiveda, pakartokite užvedimo 

procesą.

Variklio užgesinimas
1. Nuimkite ranką nuo akceleratoriaus rankinio valdymo 

rankenėlės (17 pav.). Palaukite, kol variklis atauš 
tuščiojoje eigoje.

2. Jungiklį (atsižvelgiant į modelį) nustatykite į poziciją 
IŠJUNGTI [0] ir laikykite (atsižvelgiant į modelį), 
kol variklis išsijungs (17 pav.).
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Naudojimo instrukcija

Vejos apipjovėjo laikymas
Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atsistokite darbo 
padėtyje (20 pav.). Patikrinkite, ar:

 Naudotojas turi akių apsaugą ir vilki tinkamais 
drabužiais.

 Nustatytas tinkamas perpetinio diržo ilgis.
 Rankena yra taip nustatyta, kad galėtumėte paimti ją 

abiem neištiestomis rankomis.
 Įrenginys turi būti žemiau juosmens.
 Laikykite pjovimo antgalį lygiagrečiai žemei, kad 

galėtumėte nesilenkdami pasiekti pjaunamus 
augalus.

Pjovimo siūlo ilgio reguliavimas 
(priklausomai nuo modelio)
Pjovimo antgalio išgaubta rankenėle galite atlaisvinti 
kirpimo siūlą neišjungdami variklio. Norėdami atlaisvinti 
daugiau siūlo, švelniai trenkite pjovimo antgaliu per žemę 
(21 pav.), įjungę vejos apipjovėją dideliu greičiu.

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

Kaskart trenkiant galvute per žemę, yra atlaisvinama apie 
25 mm kirpimo siūlo. Geležtė, esanti pjovimo priedo 
apsauginiame gaubte, patrumpina siūlą iki reikiamo ilgio, 
jei jis per daug išlenda. Geriausias būdas yra trenkti 
išgaubta rankenėle per lygų paviršių arba kietą dirvožemį. 
Jei bandysite atlaisvinti siūlą aukštoje žolėje, tai variklis 
gali užgesti. Pasirūpinkite, kad siūlo ilgis visuomet būtų 
maksimalus. Kuo trumpesnis kirpimo siūlas, tuo sunkiau 
jį atlaisvinti.

Nurodymas: Nevedžiokite išgaubtos rankenėlės per 
žemę.

Siūlas gali nutrūkti dėl:

 svetimkūnių užkliudymo
 normalaus medžiagos nuovargio
 mėginimo pjauti storastiebes piktžoles
 smūgių į sienas, tvoras ir t.t.

Kaip gauti geriausius pjovimo rezultatus
 Laikykite pjovimo antgalį lygiagrečiai žemei.
 Pjaukite tik siūlo smaigaliu, ypač palei sienas. 

Pjaunant ilgesniu siūlu, o ne smaigaliu, sumažėja 
pjovimo efektyvumas ir dėl to perkraunamas variklis.

 Pajukite žolę 20 cm nuo viršaus į apačią mažais 
intervalais, kad išvengtumėte priešlaikinio siūlo 
susidėvėjimo ir variklio pasipriešinimo.

 Jei įmanoma, pjaukite iš kairės į dešinę. Pjaunant į 
dešinę pagerėja įrenginio pjovimo savybės. 
Susikaupusią nupjautą žolę išmeta naudotojas.

 Lėtai vedžiokite vejos apipjovėją reikalingame 
aukštyje į ir iš pjovimo ruožo. Judėkite arba į priekį – 
atgal, arba iš šono į šoną. Pjaunant mažesniais 
intervalais gaunami geresni rezultatai.

 Pjaukite tik tada, kai žolė arba piktžolės yra sausi.

Kirpimo siūlo eksploatacijos trukmė priklauso nuo šių 
veiksnių:

 aukščiau pateikto patarimo laikymosi;
 pjaunamų augalų;
 vietos, kur jie pjaunami.

Pavyzdžiui, siūlas susidėvi greičiau pjaunant palei 
namo sieną, o ne pjaunant aplink medį. 

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° (22 pav.)

Naudojant su pjovimo geležte (priklausomai 
nuo modelio)
Prieš pradėdami darbą su įrenginiu, atsistokite darbinėje 
padėtyje (20 pav.). Perskaitykite skyrių ”Vejos apipjovėjo 
laikymas”.

Patarimai dėl darbo su peiliu:

 Pjaukite ritmiškai.
 Tvirtai ir patogiai atsistokite ant žemės.
 Prieš įžengdami į apipjaunamą teritoriją, įjunkite 

įrenginį maksimaliu greičiu. Įrenginiui veikiant 
maksimaliu greičiu, peilis įgauna maksimalią pjovimo 
jėgą, todėl ne taip lengvai užsikerta ir nesustoja, arba 
sukelia smūgius, dėl kurių gali rimtai susižaloti 
naudotojas ar kiti asmenys.

 Pjaukite sukdami liemenį iš dešinės į kairę.
 Kai nepjaunate, visada paleiskite akceleratoriaus 

rankinio valdymo rankenėlę, kad variklis veiktų 
tuščiojoje eigoje. 

 Sukinėkite įrenginį ta pačia kryptimi, kuria pjauna 
peilis. Tai pagerina pjovimo procesą.

 Po atgalinio siūčio ženkite vieną ar kelis žingsnius iki 
kito pjaunamo ruožo ir vėl tvirtai atsistokite.

 Peilis yra dvipusis, todėl po peilio nuėmimo, 
apsukimo ir įstatymo atgal vėl galite jį naudoti.

Vykdykite šiuos nurodymus, kad augalai neužsivyniotų 
ant peilio:

 Pjaukite tik maksimaliu greičiu veikiančiu įrenginiu.
 Mojuokite iš dešinės į kairę, nukreipdami į pjaunamus 

augalus (23 pav.).
 Atlikdami atgalinį siūtį nelieskite lygiai nupjautų 

augalų.
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Priežiūra ir remontas

Dėmesio: prieš atlikdami bet kokius darbus prie 
įrenginio:

– išjunkite variklį;.
– palaukite, kol visos judančios dalys visiškai sustos ir 

atvės variklis;
– numaukite nuo variklio degimo žvakės kištuką, kad 

netyčia jis neužsivestų.
Bet kokius remonto darbus turi atlikti tik tai įgaliotas 
servisas.

Sezono pabaigoje atiduokite įrenginį patikrinti į 
specializuotą įmonę.

Kirpimo siūlo įstatymas (priklausomai nuo 
modelio)
Šiame skyriuje nagrinėjama, kaip įstatomas siūlas Split-
Line™ [dvigubi siūlai]  bei paprastas standartinis siūlas.

Visada naudokite 2,41 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. Išorinę ritę prilaikykite viena ranka, o kita ranka 

atlaisvinkite spaustuką sukdami jį pagal laikrodžio 
rodyklę (24 pav.). Patikrinkite, ar varžtas išgaubtos 
rankenėlės viduje juda laisvai. Pakeiskite išgaubtą 
rankenėlę, jeigu ji sugadinta.

2. Ištraukite vidinę ritę iš korpuso. (24 pav.).
3. Išimkite vidinės ritės spyruoklę (24 pav.).
4. Švariu skuduru išvalykite vidinę ritę, spyruoklę, 

veleną ir ritės korpuso vidinį paviršių (25 pav.).
5. Patikrinkite, ar nesusidėvėję vidinės ritės ir jos 

korpuso jungiamieji krumpliai (26 pav.). 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 27 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 7,3 metrų naują kirpimo siūlą ir 

sulenkite jį per pusę. Įverkite abu siūlo galus 
atitinkamai į ritės abi skyles (28 pav.). 
Traukite siūlą per ritę, kad kilpa būtų kuo mažesnė.

7. Užvyniokite siūlus kietai ir tolygiai ant ritės (29 pav.). 
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 (30 pav.). 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 (30 pav.).

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 (31 pav.).
13. Įverkite siūlo galus per ąseles ritės korpuse ir 

įstatykite ritę su spyruokle į ritės korpusą (24 pav.). 
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. Ritę laikykite nejudindami, o spaustuką įdėkite 
pasukdami jį į kairę. Smarkiai įtempkite.

Ritės įstatymas su iš anksto užvyniotu siūlu 
1. Išorinę ritę prilaikykite viena ranka, o kita ranka 

atlaisvinkite spaustuką sukdami jį pagal laikrodžio 
rodyklę (24 pav.). Patikrinkite, ar varžtas išgaubtos 
rankenėlės viduje juda laisvai. Pakeiskite išgaubtą 
rankenėlę, jeigu ji sugadinta.

2. Išimkite seną vidinę ritę iš ritės korpuso (24 pav.).
3. Išimkite senos vidinės ritės spyruoklę (24 pav.).
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 (32 pav.).
7. Įstatykite naująją vidinę ritę į ritės korpusą (32 pav.). 

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. Prilaikykite vidinę ritę, o spaustuką sukdami prieš 
laikrodžio rodyklę vėl gerai priveržkite.
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Priežiūra ir remontas

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. Atidaryti oro filtro dangtį: Spausti laikymo asą (3) ir 
atidaryti dangtį (1) (33 pav.).

2. Išimkite oro filtrą (2) (33 pav.).
3. Išplaukite filtrą vandeniu ir plovikliu (34 pav.). 

Filtrą gerai nuplaukite skalaujant, duokite nulašėti ir 
visiškai išdžiūti.

4. Nestipriai patepkite filtrą švaria alyva (SAE 30) 
(35 pav.).

5. Suspauskite filtrą, kad alyva pasiskirstytų tolygiai ir 
būtų pašalintas jos perteklius (36 pav.).

6. Įstatykite filtrą.
7. Uždarykite oro filtro dangtelį taip, kad užsifiksuotų.
Pastaba: Naudojant prietaisą be oro filtro garantija 

netaikoma.

Karbiuratoriaus reguliavimas
Tuščiosios eigos apsukas galima reguliuoti varžtu 
(37 pav.). Tai daryti leidžiama tik specializuotos 
įmonės darbuotojams.

Degimo žvakės tikrinimas/keitimas
Naudokite vieną Champion RDJ7J (arba lygiavertę) 
uždegimo žvakę. Teisingas tarpas tarp elektrodų sudaro 
0,63 mm. Kas 50 darbo valandų išimkite žvakę ir 
patikrinkite jos būklę.

1. Išjunkite variklį ir palaukite, kol atauš. 
2. Numaukite degimo žvakės kištuką.
3. Nuvalykite purvą aplink uždegimo žvakę. 
4. Degimo žvakę specialiu raktu išsukite į kairę.
5. Patikrinkite/nustatykite atstumą tarp elektrodų, – turi 

būti 0,63 mm (38 pav.).
Pastaba: pakeiskite pažeistas, aprūkusias arba 
nešvarias degimo žvakes.

6. Degimo žvakę įsukite ir priveržkite 12,3–13,5 Nm 
sukimo momentu. Nepriveržkite per stipriai.

Valymas
Įrenginio išorės valymui naudokite šepetėlį. Nenaudokite 
agresyvių valiklių. Buitiniai valikliai, kurių sudėtyje esama 
aromatizuotų aliejų arba citrinų, bei tokie tirpikliai kaip 
žibalas, gali pažeisti plastikinį korpusą ir rankeną. 
Drėgnas vietas nuvalykite minkštu skuduru.

Laikimas
 Niekuomet nelaikykite įrenginio, kurio bake yra kuro, 

arba ten, kur garai galėtų pasiekti kibirkštį arba atvirą 
liepsną.

 Prieš sandėliuodami įrenginį,, palaukite, kol atauš 
variklis.

 Laikykite įrenginį sausoje, uždaroje arba aukštoje 
vietoje, kad apsaugotumėte jį nuo neteisėto 
naudojimo arba apgadinimo. Laikykite įrenginį 
vaikams neprieinamoje vietoje.

Ilgalaikis sandėliavimas
Paliekant įrenginį sandėlyje ilgesniam laikui, būtina atlikti 
šiuos veiksmus:

1. Išpilkite visą kurą iš bako į tarą su tuo pačiu dvitakčio 
variklio kuro mišiniu. Nenaudokite kuro, kuris buvo 
laikomas daugiau kaip 30 dienų.

2. Įjunkite variklį ir palaukite, kol jis nustos veikęs. 
Tokiu būdu bus užtikrinta, kad karbiuratoriuje 
neliks kuro.

3. Palaukite, kol variklis atauš. Išimkite uždegimo žvakę 
ir į cilindrą įpilkite 30 ml aukštos rūšies variklinės 
alyvos arba dvitakčio variklio alyvos. Lėtai patraukite 
starterio paleidimo lyną, kad pasiskirstytų alyva. 
Įstatykite atgal uždegimo žvakę. Įstatykite atgal 
uždegimo žvakę.

Nurodymas: Prieš įjungdami vejos apipjovėją po 
sandėliavimo, išimkite uždegimo žvakę ir išpilkite visą 
alyvą iš cilindro.

4. Kruopščiai išvalykite įrenginį ir patikrinkite, ar nėra 
atsipalaidavusių ar pažeistų dalių. Suremontuokite 
arba pakeiskite pažeistas dalis, priveržkite 
atsipalaidavusius varžtus bei veržles. 
Dabar įrenginys yra paruoštas sandėliavimui.

5. Laikykite įrenginį sausoje, uždaroje arba aukštoje 
vietoje, kad apsaugotumėte jį nuo neteisėto 
naudojimo arba apgadinimo. Laikykite įrenginį 
vaikams neprieinamoje vietoje.

Transportavimas
 Prieš transportuodami leiskite prietaisui atvėsti.
 Prietaisą transportuokite tik tuščiu kuro baku! 

Bako dangtelis turi būti sandariai uždarytas.
 Transportuodami prietaisą apsaugokite jį nuo 

slydimo.

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 IŠJUNGTI Nustatykite jungiklį padėtyje ĮJUNGTI.

Tuščias kuro bakas Įpilkite kuro į baką.

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

Kuro perteklius karbiuratoriuje Įrenginiai su droselio svirtimi:
Senas arba neteisingai sumaišytas kuras.

Įrenginiai be droselio svirties:
Paspauskite akceleratoriaus svirtį ir patraukite užvedimo 
virvę.

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 Karbiuratorių turi sureguliuoti kvalifikuotas techninio 
aptarnavimo tarnybos personalas.

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.




