
AMBER-LINE B Class
AMBER-LINE C Class
AMBER-LINE S Class
AMBER-LINE X Class

BENZININĖ ŽOLIAPJOVĖ

Naudojimo instrukcija 
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas.
Prieš naudodami, perskaitykite instrukciją!
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ATSARGIAI: Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo 
instrukciją, kurioje pateikta visa reikalinga informacija, atitinkanti pagrindinius saugumo 
reikalavimus. 

SVARBU! Prieš įjungdami variklį pirmą kartą, atidžiai perskaitykite variklio naudojimo 
instrukcijoje pateiktus saugumo reikalavimus. 
 

 
 

DALIŲ APRAŠYMAS 
 

1 
2 

3 
 

12 
 

5 
 
 

4 11 
 

6 

7 8 
 

10 
 
 

15 
13 

 
 
 
 
 
 

14 
 

9 
 
 

1 Valdymo rankena 9 Ratas 
2 Stabdžio rankena 10 Žolės surinkimo maišas 
3 Pavaros rankena 11 Kuro bakas 
4 Greitai atleidžiamas gnybtas 12 Droselio svirtis 
5 Starterio rankenėlė 13 Reguliatoriaus mygtukas 
6 Alyvos įpylimo anga ir lygio matuoklis 14 Šoninis iškrovimas 
7 Uždegimo žvakė 15 Aukščio reguliavimo rankenėle 
8 Oro filtras   
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SAUGUMO INSTRUKCIJOS 
 

1.1. Apmokymas 
a)  Atidžiai perskaitykite instrukciją. 

Susipažinkite su valdymo svirtimis ir jų 
funkcijomis. 

b)  Neleiskite vaikams ar su šia instrukcija 
nesusipažinusiems asmenims naudoti 
žoliapjovę. Vietos taisyklėse gali būti 
apribotas operatoriaus amžius. 

c)  Nepjaukite vejos, kai netoliese yra kiti 
žmonės, ypač vaikai ar gyvūnai. 

d)  Įsidėmėkite, kad operatorius ar naudotojas 
atsako už kitiems žmonėms ar jų turtui 
padarytus nuostolius bei nelaimingus 
atsitikimus. 

 
1.2 Paruošimas 

a) Pjaudami veją, avėkite tvirtą avalynę ir 
ilgas kelnes. Negalima naudotis įrenginiu 
basomis kojomis ar atvirais sandalais. 

b) Gerai apžiūrėkite vietą, kurioje naudosite 
įrangą, ir pašalinkite visus daiktus, kuriuos 
mašina gali išsviesti. 

c) ĮSPĖJIMAS: Benzinas yra labai degus: 
- Laikykite kurą specialiose šiam tikslui 

skirtuose talpyklose; 
- degalus pilkite tik lauke ir tuo metu 

nerūkykite; 
- pilkite degalus prieš užvesdami variklį, 

Negalima nuimti kuro bako dangtelio ar 
pilti degalus veikiant varikliui, ar kai 
variklis dar karštas; 

- Jei benzinas išsipylė, nebandykite įjungti 
variklio, o patraukite mašiną toliau nuo 
išsiliejimo vietos ir, kol neišsisklaidys 
benzino garai, venkite užsidegimo 
šaltinių; 

- saugiai užsukite visus kuro bako ir 
konteinerių dangtelius 

d) Pakeiskite sugedusius duslintuvus. 
e)  Prieš naudodami, visada vizualiai 

patikrinkite, ar nenusidėvėję ir nepažeisti 
peiliai, peilių varžtai ir pjovimo įtaisas. 
Pakeiskite nusidėvėjusius ar pažeistus 
ašmenis ir varžtus, kad būtų pusiausvyra. 

 
1.3. Naudojimas 

a) Nebandykite užvesti variklio uždarose 
patalpose, kur gali kauptis pavojingi anglies 

 
monoksido garai. 

b) Pjaukite dienos šviesoje arba esant geram 
apšvietimui. 

c) Jei įmanoma, nenaudokite įrangos šlapioje 
žolėje. 

d) Atsargiai eikite šlaitais. 
e) Eikite, niekada nebėkite. 
f)  Naudojant ratinę rotacinę mašiną, reikia 

pjauti skersai – išilgai šlaito, o ne į viršų – 
apačią. 

g)  Būkite labai atsargūs keisdami kryptį 
šlaituose. 

h) Nepjaukite ypač stačių šlaitų. 
i) Būkite ypač atsargūs stumdami mašiną 

atbuline kryptimi ar traukdami ją prie 
savęs. 

j) Sustabdykite peilį (-us), jei žoliapjovę 
reikia pakreipti ir pernešti per dangą be 
žolės arba reikia transportuoti žoliapjovę į 
ar iš vietos, kurioje pjaunama žolė. 

k)  Niekada nesinaudokite žoliapjove, jei 
sugadintas jos korpusas ar apsaugos 
įrenginiai, pavyzdžiui, deflektoriai ir/ar 
žolės surinktuvas. 

l)  Nekeiskite variklio reguliavimo nustatymų ir 
neperkraukite variklio. 

m) Prieš paleisdami variklį, atlaisvinkite peilius 
ir sankabas. 

n) Paleiskite ar įjunkite variklį, laikydamiesi 
instrukcijų ir laikydami kojas kuo toliau nuo 
peilių. 

o) Paleisdami ar įjungdami variklį 
nepakreipkite žoliapjovės, išskyrus tada, 
jei norint įjungti žoliapjovę, ją reikia 
pakreipti. Šiuo atveju, nekreipkite jos 
daugiau nei reikia, pakeldami toliausiai 
nuo operatoriaus esančią dalį. 

p)  Užvesdami variklį, nestovėkite prieš 
išmetimo vamzdį. 

q) Laikykite rankas ir kojas kuo toliau nuo 
besisukančių dalių. Laikykitės atokiau nuo 
išmetimo angos. 

r)  Nekelkite ir neneškite žoliapjovės su 
užvestu varikliu. 

s) Sustabdykite variklį ir atjunkite uždegimo 
žvakės laidą, įsitikinkite, kad visiškai 
sustojo visos judančios dalys ir, jei yra 
raktas, ištraukite jį: 

- Prieš valydami užsikimšusį išmetimo 
vamzdį; 
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- Prieš tikrindami, valydami ar dirbdami 

su žoliapjove; 
- Jei peilis į kažką atsitrenkė. Patikrinkite 

žoliapjovę, ar nėra gedimų, atradę 
pataisykite, tik tada vėl įjunkite ir 
naudokite žoliapjovę; 

- Jei žoliapjovė pradėjo neįprastai 
vibruoti (nedelsiant patikrinkite). 

t)  Sustabdykite variklį ir atjunkite uždegimo 
žvakės laidą, įsitikinkite, kad visiškai 
sustojo visos judančios dalys ir, jei yra 
raktas, ištraukite jį: 
- Kai paliekate žoliapjovę; 
- Prieš pilant kurą. 

u)  Užgesindami variklį nuleiskite droselinę 
sklendę ir, jei variklyje yra uždarymo 
vožtuvas, pabaigę pjauti žolę, užsukite 
kuro padavimą. 

 
1.4 Priežiūra ir saugojimas 

a) Reguliariai tikrinkite, ar visi varžtai, veržlės 
ir sraigtai tvirtai prisukti, ar mašina yra 
tinkamos būklės. 

b)  Nelaikykite mašinoje palikto benzino 
patalpose, kur benzino garai gali pasiekti 
atvirą liepsną ar kibirkštį. 

c)  Prieš pakuodami įrangą į dėklą, leiskite 
varikliui atvėsti. 

d) Siekiant sumažinti gaisro pavojų, išvalykite 
variklį, duslintuvą, akumuliatorių ir benzino 
baką nuo žolės, lapų ar išsipylusių tepalų. 

e) Reguliariai tikrinkite žolės surinktuvą, ar 
nenusidėvėjęs ir nesugedęs. 

f) Saugumo sumetimais pakeiskite 
nusidėvėjusias ar pažeistas dalis. 

g) Kurą iš bako išpilti galima tik lauke. 
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1. SIMBOLIŲ APRAŠYMAS 

 
Šioje naudojimo instrukcijoje pateikti simboliai, kurie turėtų atkreipti Jūsų dėmesį į galimus pavojus. Saugumo 
simboliai ir jų paaiškinimai turi būti gerai suprantami. Patys įspėjimai nepašalina rizikos ir negali pakeisti atitinkamų 
veiksmų, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų. 

 
 

 

  

 
ĮSPĖJIMAS 

 

 
 

Prieš dirbdami su mašina, perskaitykite šią naudojimo instrukciją. 
Prireikus, prieš darbą, skaitykite atitinkamą šios instrukcijos skyrių. 

 

 

 
 

Nepjauti ypač stačių šlaitų. 

 

 
 
 

Saugokitės aštrių peilių, nekiškite rankų ar kojų šalia ar po besisukančiomis dalimis. 

 

 
 

Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite uždegimo žvakės laidą. 

 

 
Nedirbkite su žoliapjove, jei sugadintos jos apsaugos priemonės ar be apsaugos prietaisų, 
pavyzdžiui, deflektorių ir/ar žolės rinktuvo. 

 

 
 
 

Nepjaukite vejos, kai netoliese yra kiti žmonės, ypač vaikai ir gyvūnai. 

 

 
Pildydami bakus, išjunkite variklį! 

  

 
Nenaudokite įrenginio, jei jame nėra alyvos. 
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Dirbdami su prietaisu, užsidėkite ausų ir akių apsaugą. 

 

  

 
 

Atleidus variklio stabdymo svirtį, mašina visiškai sustoja. 

  

 
 

Prispaudus laisvą valdymo svirtį, mašina pradeda judėti. 

 

 
 

Laikykite rankas ir kojas kuo toliau. 

 

 
 
 

Saugokite, kad kiti asmenys nepatektų į pavojaus zoną. 

 

 
 

Atsargiai! Karšti paviršiai 

 

  

 
 

Atitinka susijusius saugumo standartus. 

 

 
Sumažinkite greitį 

 

 
 

Padidinkite greitį 

 

 
 

Uždaryta droselinė sklendė 

 

 
 

Variklio alyvos įpylimas 

 

 
 

Nerizikingas garso galios lygis 98 dB(A) 
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NUMATYTOJI PASKIRTIS 
Ši žoliapjovė yra skirta žolei pjauti. Kitokio pobūdžio
naudojimas neleidžiamas. 
Žoliapjovę galima naudoti privačiuose soduose, 
privačiam naudojimui skirtos žoliapjovės yra naudojamos 
pajuti žolę ir veją soduose, tačiau netinka pjauti žolę 
viešuose parkuose, žaidimų aikštelėse, ūkiuose ar 
miškuose. 

 
2. PARUOŠIMAS 

 
2.1 Žoliapjovės surinkimas 
1.  Sujunkite apatinę mašinos rankeną su 

apatinės rankenos varžtais ir veržlėmis, kaip 
parodyta paveikslėlyje žemiau. Iš pradžių 
atlaisvinkite varžtus, tada pridėkite apatinę 
rankeną prie laikiklių, tada tvirtai suveržkite 
varžtus. Įsidėmėkite, kad varžtus reikia 
pritvirtinti veržliarakčiais iš abiejų pusių kaip 
parodyta 1 pav. 

 
1 pav. 

 
 

2.  Prijunkite viršutinę rankeną prie apatinės rankenos, 
kaip parodyta 2 pav. Įsitikinkite, kad gerai pritvirtinti 
greitai atlaisvinami gnybtai. 

2 pav. 

 
 

3. Laidų gnybtais pritvirtinkite laidus prie apatinės 
rankenos (3 pav.). 

 
3 pav. 

 
 
4. Atidarykite deflektoriaus korpusą, laikykite jį ir 

sulyginkite ant žolės rinktuvo esančius kabliukus su 
atramoje esančiomis angomis (4 pav. ir 5 pav.). 

4 pav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 pav. 
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2.2 Mulčiavimo plokštė 
Mulčiavimo plokštė neleidžia surinkti žolės, blokuodama 
surinkimo vamzdį. Taip nupjauta žolė paliekama pievoje. 
1. Atidarykite užpakalinę deflektoriaus apsaugos dalį, 

laikykite ją ir įdėkite mulčiavimo plokštę į galinį 
išmetimo vamzdį (6 pav.). Apatinė rankenėlės pusė 
turi užsifiksuoti. 

2.   Norėdami pašalinti ir išimti mulčiavimo plokštę, 
paspauskite apatinę rankenėlės pusę (7 pav.). 

3.   Išimdami mulčiavimo plokštę, patraukite ją į kairę ir 
išimkite iš žoliapjovės dekos. 

6 pav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 pav. 

 
8 pav. 

 
9 pav. 

 
2.  Norėdami nuimti prietaisą, pakelkite šoninę 
deflektoriaus apsaugos dalį ir patraukite prietaisą nuo 
strypų. 

2.4 Valdymo rankenos reguliavimas 
1.  Atlaisvinkite greitai atlaisvinamą gnybtą. 
2.  Pakelkite arba nuleiskite valdymo rankeną pagal 

poreikį (10, 11 ir 12 pav.). 
3.  Gerai priveržkite greitai atlaisvinamus gnybtus. 

10 pav. (apatinė padėtis) 
 
 
 
 

2.3 Šoninio išmetimo prietaiso pritvirtinimas 
Jei norite, kad žolė būtų išmetama per šoną, naudokite 
šoninio išmetimo prietaisą. 
1.   Atidarykite šoninę deflektoriaus apsaugos dalį, 

laikykite ją ir sulyginkite ant prietaiso esančius 
kabliukus su angomis (8 pav. ir 9 pav.). 
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11 pav. (vidurinė padėtis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 pav. (viršutinė padėtis) 

13 pav.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATSARGIAI: Niekada nereguliuokite pjovimo 
aukščio veikiant varikliui. Prieš reguliuodami 
visada nuimkite uždegimo žvakės dangtelį. 

 
2.6 Kuro įpylimas 

Sužeidimo pavojus!
Kuras yra sprogus! 
- Prieš pildami kurą į baką, išjunkite variklį ir 
leiskite jam atvėsti. 

Pildami kurą į baką, 
- privalote laikytis visų kuro naudojimo 

saugumo taisyklių. 
 

 
 
 
 
 
 

 
2.5 Pjovimo aukščio reguliavimas 

 
Sureguliuokite pjovimo aukštį pagal savo veją. Pjovimo 
aukštis priklauso nuo vejos rūšies ir jos aukščio. 
Pjaudami aukštą žolę, pradėkite nuo maksimalaus 
pjovimo aukščio, tada pjaukite antrą kartą, pasirinkę 
mažesnį pjovimo aukštį. 
1.  Norėdami padidinti pjovimo aukštį, pastumkite svirtį 

link mašinos priekio, o norėdami sumažinti pjovimo 
aukštį, pastumkite svirtį link mašinos galo. 

2.  Norėdami užfiksuoti norimą pjovimo aukštį, grąžinkite 
svirtį į fiksavimo įpjovą (13 pav.). 

 
Prietaiso pažeidimo rizika! 
Prietaisas pristatomas be variklio alyvos. 
Prieš pradėdami darbą, turite pripilti variklio 
alyvos. 

ĮSPĖJIMAS! 
-    Atsukite bako dangtelį ir nuimkite jį. (14 pav.) 
-    Atsargiai įpilkite kuro
. Bešvinis benzinas, oktanas 

> 90, 1 L maks.
Venkite išsiliejimų ! 

-    Ranka tvirtai užsukite bako dangtelį. 

14 pav. 

Paveiksliukai schematiški, 
principiniai.
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Funkcija Žolės 
rinktuvas 

Mulčiavimo 
plokštė 

Iškrovimo per 
šoną priedas 

Žolės 
surinkimas 

Pridėtas Išimta Nuimtas 

Mulčiavimas Nuimtas Įdėta Nuimtas 
Iškrovimas 
per šoną 

Nuimtas Įdėta Pridėtas 

 

 
2.7 Variklio alyvos įpylimas 

ĮSPĖJIMAS! Šis gaminys pristatomas be 
alyvos. Tačiau, dėl su gamyba susijusių 
priežasčių, mažas jos kiekis gali būti likęs 
alyvos bake (žr. „Techninės specifikacijos”)! 

1.  Atsukite ir nuimkite alyvos bako dangtelį. 
2. Palaipsniui įpilkite geros kokybės variklio alyvos (SAE 

10 W-30, apie 0,6 l). Leiskite alyvai nusistovėti. 
3.   Pildami alyvą, nuolat tikrinkite jos lygį. Švariai 

nuvalykite alyvos lygio matuoklį; uždėkite ir tvirtai 
užsukite filtro dangtelį, tada vėl jį nuimkite. Alyvos 
lygis turi būti tarp žymų min / maks. Jei reikia, įpilkite 
dar alyvos. Neperpildykite (15 pav.). 

15 pav. 

 
ĮSPĖJIMAS: Paleidus variklį, pradeda suktis 
peilis. 

 
3.3 Pjovimas 
1.  Paruoškite produktą pagal reikiamą procedūrą:

Maks. 
 
 
 
 
 

Min. 

 
4.  Išsiliejusią alyvą nuvalykite minkštu skudurėliu ir vėl 

užsukite alyvos bako dangtelį. 
 

3. NAUDOJIMAS 
 

3.1 Paleiskite prietaisą 
Nepaleiskite mašinos, kol ji pilnai nesurinkta. Prieš 
įjungdami mašiną, visada patikrinkite alyvos kiekį. 

 
3.2 Patikrinkite prieš naudojimą! 

Sužeidimo pavojus! 
Jei radote gedimų, nenaudokite prietaiso. Prieš 
dirbdami su prietaisu, pažeistą detalę pakeiskite 
nauja. 

 
Patikrinkite prietaiso būklę: 
-   Patikrinkite, ar nėra nuotėkių. 
-   Patikrinkite, ar nėra matomų mašinos defektų. 
-   Patikrinkite, ar visos mašinos dalys saugiai pritvirtintos. 
-  Patikrinkite, ar visi apsaugos prietaisai yra tinkamos 
būklės. 
-    Kelis kartus pakraipykite droselio svirtį į visas puses, 

kad įsitikintumėte, jog ji juda lygiai ir tinkamai. 
 

Sužeidimo pavojus! 
Prieš pradėdami darbą, visada patikrinkite žemę 
ir pašalinkite visus daiktus, kuriuos prietaisas gali 
išsviesti. 

 
2.  Patikrinkite, ar ant vejos nėra akmenų, pagalių, laidų 

ar kitų objektų, kurie galėtų pažeisti prietaisą ar 
variklį.  

3. Nepjaukite šlapios žolės, ji limpa prie mašinos 
apačios, neleisdama tinkamai pašalinti nupjautos 
žolės, be to, kyla pavojus ant jos paslysti ir nukristi.  

4.  Niekada nepjaukite daugiau nei vieno trečdalio visos 
vejos ilgio. Rudenį vejas reikia pjauti tol, kol auga 
žolė. 

5. Lėtai stumkite mašiną į priekį. Galite pasinaudoti 
savieigos funkcija, kaip pagalbine priemone. 

6.  Pjaukite žolę šiek tiek persidengiančiomis eilėmis. 
Efektyviausias žolės pjovimo pavyzdys yra tiesios 
linijos palei vieną kraštą. Taip eilės bus lygios ir tikrai 
neliks nenupjautų vietų (16 pav.). 

 
16 pav. 
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3.4 Paleidimas 
•   3 kartus su jėga paspauskite reguliatoriaus mygtuką 
(X) (jei yra) (17 pav.). 
•  Šiaip paleidžiant šiltą variklį, reguliavimas nėra 

būtinas. 
17 pav. 

   X 

 

Užpakalinėje variklio pusėje yra starterio rankenėlė. 
1. Paleisdami variklį, pastumkite stabdžių rankeną į 

priekį ir laikykite ją toje padėtyje. Darbo metu 
laikykite ją nuspaustą (18 pav.). 

2.  Norėdami sustabdyti variklį ir peilį, atleiskite stabdžių 
valdymo rankeną, taip sustabdydami žolės pjovimo 
procesą. 

18 pav. 

3.  Pastūmę stabdžių svirtį link rankenos ir patraukę 
starterio rankenėlę, paleisite variklį (19 pav.). 

19 pav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Darbo metu starterio rankenėlę pritvirtinkite prie 

kreiptuvo, esančio dešinėje viršutinės rankenos 
pusėje (20 pav.). 

20 pav. 

Skirtingiems modeliams funkcija skiriasi.
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3.5 Droselio svirtis 
Droselio svirtis yra viršutinėje valdymo rankenos pusėje. 
Ja reguliuojamas variklio greitis. 
1.  Norėdami padidinti greitį, pastumkite droselio svirtį 

žemyn  (21 pav.). 

2.  Norėdami sumažinti greitį, patraukite droselio svirtį 
aukštyn  (22 pav.). 

3.  Paleisdami šaltą variklį, pastumkite droselio svirtį link 
„Starter“ (23 pav.). 

21 pav. (maksimalus greitis) 

 
 

22 pav. (minimalus greitis) 

 
 

23 pav. (šaltas paleidimas) 

 
3.6 Savieiga 
Darbo metu, kaip pagalbine priemone, pasinaudokite 
savieigos funkcija; užpakaliniai ratai yra automatiškai 
varomi variklio; Jums nereikia rankomis stumti mašinos. 
1.  Pastumkite stabdžių rankeną link valdymo rankenos, 

kad susikabintų ratai (24 pav.). 
2.  Atleiskite stabdžių rankeną, kad atsikabintų 
ratai. 
24 pav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7 Žoliapjovės sustabdymas 
Siekiant sumažinti galimų nelaimingų atsitikimų riziką, 
žoliapjovės variklis yra sujungtas su valdymo prietaisu. 
Paleidus valdymo prietaiso svirtį, ji iš karto grįžta į 
pradinę padėtį, ir variklis automatiškai išsijungia. 
Išjungus variklį, peiliai dar sukasi kelias sekundes, 
todėl nelieskite žoliapjovės apačios, kol peiliai pilnai
nesustos! 
 
4. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
 
Gera prietaiso priežiūra yra būtina, siekiant užtikrinti 
saugų, ekonomišką ir sklandų darbą. Taip pat ji padeda 
sumažinti užteršimą. 
Techninės priežiūros ir reguliavimo tvarkos tikslas yra 
palaikyti prietaisą geriausios darbinės būklės. Prieš 
pradėdami atlikti techninės priežiūros darbus, išjunkite 
variklį. Jei variklis turi veikti, užtikrinkite, kad vieta būtų 
gerai vėdinama. Išmetamose dujose yra nuodingų 
anglies monoksido dujų. 
Visada rinkitės rekomenduojamus/originalius priedus. 
Netinkamos kokybės priedai gali pažeisti mašiną. 
Niekada nenaudokite nepatvirtintų komponentų ir 
niekada nenuimkite apsaugos prietaisų. 

Pagal modifi kacija 
greičio reguliatorius 
skirtingas / nėra.

Pagal 
modifi kacija 

greičio 
reguliatorius 

skirtingas / nėra.

Pagal 
modifi kacija 

greičio 
reguliatorius 

skirtingas / nėra.

Pagal 
modifi kacija 

greičio 
reguliatorius 

skirtingas / nėra.
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Dalis Ką daryti Prieš/po

kiekvieno 
naudojimo 

10 val. 25 val. 50 val. / 
pusė metų 

100 val. / 
per metus 

Uždegimo žvakė valyti   X   
Uždegimo žvakė valyti   X   
Uždegimo žvakė pakeisti kai būtina 
Oro filtras tikrinti X     
Oro filtras valyti  X    
Oro filtras pakeisti kai būtina 
Kuro filtras tikrinti X     
Kuro filtras valyti  X    
Kuro filtras pakeisti kai būtina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Dekos valymas (neprivalomas) (25 pav.) 
Kai mašina sustabdyta ir išjungta: 
-   Ant dekos esantį reguliatorių (X),  prijunkite prie 

vandens tiekimo čiaupo. 
-   Atsukite čiaupą. 
-   Įjunkite variklį (peilis turi suktis) 

ir leiskite padirbti kelias minutes. 
-   Kai mašina išvalyta, išjunkite variklį. Užsukite čiaupą ir 

atjunkite žarną. 
25 pav. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

4.2 Peilių keitimas 
ĮSPĖJIMAS! Dirbdami su peiliais ir šalia jų, 
mūvėkite apsaugines pirštines! Nešvarumus 
šalinkite tinkamais įrankiais, pvz. mediniu 
pagaliu! Niekada 

  nedirbkite plikomis rankomis!
 

Visada naudokite originalias atsargines dalis.  
Peilį pakeisti gali tik kvalifikuotas 
specialistas! Peilių apdirbti ar galąsti 
nerekomenduojama, nebent tai atliktų 
remonto tarnyba ar toje srityje kvalifikuotas 
specialistas! 

 
PASTABA: Primygtinai rekomenduojame 
apžiūrint ar dirbant su pjovimo įranga, pakelti 
prietaisą. Stenkitės nepakreipti prietaiso, kad 
neišbėgtų kuras ir alyva. 

1.  Prietaiso apačia ir peiliai turi būti švarūs. Pašalinkite 
žolės nuopjovas iš išmetimo vamzdžio. 

2. Prieš darbą periodiškai patikrinkite, ar gerai priveržti 
varžtai ir veržlės. Po ilgalaikio naudojimo, ypač esant 
smėlėtam dirvožemiui, peilis nusidėvi ir praranda 
originalią formą. Pjovimo efektyvumas sumažėja, o 
peilį reikia pakeisti. 

3. Peilis turi būti aštrus, kad tinkamai pjautų žolę. 
Pakeiskite nusidėvėjusį ar pažeistą peilį nauju tokio 
paties tipo peiliu arba duokite jį pagaląsti 
kvalifikuotam specialistui. 
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4. Atitinkamu veržliarakčiu sukdami prieš laikrodžio 

rodyklę, atlaisvinkite šešiabriaunį varžtą ir išimkite jį 
kartu su fiksavimo junge ir peiliu (26 pav.). 

26 pav. 

 
5.  Pakeiskite peilį tokio paties tipo nauju peiliu. 

Uždėkite fiksavimo jungę ir šešiabriaunį varžtą. Kad 
užtikrintumėte saugų darbą su prietaisu, priveržkite 
šešiabriaunį varžtą pagal laikrodžio rodyklę 50 Nm 
min, 70 Nm maks. 

6.  Pakeiskite peilį po 100 valandų žolės pjovimo. Jei 
peilis pažeistas ar įtrūkęs, reikia jį nedelsiant pakeisti 
nauju. 

7.   Sutepkite peilį po kiekvieno naudojimo, taip 
pratęsdami jo ir prietaiso tarnavimo laiką. Peilio 
ašmenis sutepkite lengva mašinine alyva. 

 
4.3 Variklio alyva 
•   Tikrinimas 
1.  Atsukite ir nuimkite alyvos bako dangtelį. 
2. Švariai nuvalykite alyvos lygio matuoklį. Uždėkite ir 

tvirtai užsukite filtro dangtelį, tada vėl jį nuimkite. 
Alyvos lygis turi būti tarp žymų, o alyva turi būti 
skaidri, auksinės spalvos. 

3.  Jei alyvos per mažai, pripilkite jos. 
4.  Jei alyvos per daug, nupilkite. 
5.  Pakeiskite variklio alyvą, jei ji pasidarė lipni ar 
parudavo. 

•   Keitimas 
1.   Po alyvos išleidimo varžtu padėkite tinkamą 

konteinerį, į kurį subėgs alyva. Įsitikinkite, kad 
konteinerio talpa pakankama. 

2.   Šešiabriauniu raktu atlaisvinkite alyvos išleidimo 
varžtą ir išimkite jį (27 pav.). 

 
27 pav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alyvos išleidimo varžtas 
3.  Variklio alyva turi išbėgti į konteinerį. 
4.  Prisukite alyvos išleidimo varžtą ir išvalykite 
nutekėjusią alyvą. 
5.  Pripildykite alyvos baką, kaip aprašyta skyriuje 

„PARUOŠIMAS – Variklio alyvos įpylimas“. 
 
4.4 Kuro išpylimas 
1.  Po kuro baku padėkite surinkimo konteinerį. 
2.  Atsukite bako dangtelį ir nuimkite jį. 
3.  Apverskite mašiną dugnu aukštyn ir išpilkite kurą. 
4.  Po kelių minučių vėl tą patį padarykite. 
5.  Leiskite visam kurui išbėgti iš bako. 
 
4.5 Uždegimo žvakė 
Reguliariai tikrinkite uždegimo žvakę. Jei reikia, išvalykite 
ar pakeiskite nauja. 
1.  Atjunkite uždegimo žvakės jungtį. 
2.  Uždegimo žvakės veržliarakčiu atlaisvinkite uždegimo 

žvakę ir atsargiai ją nuimkite. 
3.  Patikrinkite, ar uždegimo žvakė nenusidėvėjusi, ar 

nepažeista. Elektrodas turi būti šviesiai rudos spalvos. 
4.  Minkštu vieliniu šepetėliu pašalinkite nešvarumus nuo 

elektrodo, negalima stipriai trinti elektrodo. 
5.  Jei uždegimo žvakė aplieta kuru, nusausinkite ją sausu 
audiniu. 
6.  Patikrinkite uždegimo žvakės elektrodo tarpą. Jis turėtų 
būti 0,7 ± 0,08 mm (28 pav.). 

28 pav. 

 0.7 ± 0.08 mm 

7.  Jei elektrodas arba izoliacija pažeista, pakeiskite 
uždegimo žvakę. 
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8.  Keisdami uždegimo žvakę, iš pradžių prisukite ją 

ranka, o tada švelniai prisukite uždegimo žvakės 
veržliarakčiu. 

 
4.6 Oro filtro valymas 
Reguliariai tikrinkite oro filtrą. Jei reikia, pakeiskite nauju. 
1.  Nuo oro filtro korpuso (29 pav.) nuimkite skląsčius ir 
nuimkite oro filtro dangtelį. 

29 pav. 

 
 
 
 

5. TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA 

 
2.  Ištraukite filtrą iš jo korpuso ir padėkite ant kieto 
paviršiaus, tada pašalinkite dulkes (30 pav.). 
 
30 pav. 

 
 
3.  Ištepkite oro filtrą mažu kiekiu oro filtro alyvos, kuri 

pagerins eksploatacines oro filtro savybes. 
Nuspauskite alyvos perteklių ir įdėkite filtrą į korpusą.  

4.  Pritvirtinkite oro filtrą ir uždarykite oro filtro korpusą. 
Skląsčiai turi apgaubti ir tvirtai laikyti oro filtro korpusą. 
 

 
Prieš pradėdami techninės priežiūros ar valymo darbus, visada išjunkite variklį ir palaukite, kol peiliai visiškai 
sustos. 

 
PROBLEMA GALIMOS PRIEŽASTYS SPRENDIMAS 

 
 
Variklis neužsiveda 

Nepakankamas kuro kiekis bake Pripilkite kuro 
Drėgna uždegimo žvakė Išdžiovinkite uždegimo žvakę 
Pažeista uždegimo žvakė Pakeiskite uždegimo žvakę 
Laisva uždegimo žvakės jungtis Tinkamai pritvirtinkite 

 
Variklis sustoja 

Nepakankamas kuro kiekis bake Pripilkite kuro 
Blokuotas pjovimo prietaisas Pašalinkite trukdį 

 
 
Nepatenkinamas rezultatas 

Pjovimo prietaisas atbukęs Pagaląskite ar pakeiskite 
pjovimo prietaisą 

Žolės aukštis viršija prietaiso 
pajėgumą 

Pjaukite žolę pagal prietaiso 
pajėgumą 

Netinkamas žolės aukštis Sureguliuokite pjovimo aukštį 
 
 
Neįprasta vibracija/triukšmas ar  
 

Pjovimo prietaisas bukas/pažeistas Pakeiskite nauju 
Laisvi varžtai/veržlės Priveržkite varžtus/veržles 
Netinkamas benzinas/alyva Išpilkite nepanaudotą 

benziną/alyvą ir pripilkite 
tinkamo benzino/alyvos 
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 6.

 

 
 

 
 

 

 GARANTIJA 

 

Įmonė suteikia šios mašinos galutiniam naudotojui – 
nepriklausomai nuo mažmenininko įsipareigojimų 
kylančių iš pirkimo sutarties – šias garantijas: 
Garantijos laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo prietaiso 
perdavimo, kuris patvirtinamas originaliu pirkimo 
dokumentu. Kai naudojama komerciniai tikslais ar 
nuomai, garantijos laikotarpis sutrumpinamas iki 12 
mėnesių. Ši garantija neapima gedimų, atsiradusių dėl 
nusidėvinčių dalių, netinkamų priedų naudojimo, 
remonto, kai naudojamos ne gamintojo atsarginės dalys, 
gedimų dėl smūgių ar sudaužymo, o taip pat sąmoningo 
variklio perkrovimo. Prie mūsų prietaisų primontuoti kitų 
gamintojų, „Briggs & Stratton”, „Honda” ir t.t., varikliai, 
draudžiami variklių gamintojų garantija. Garantija 
neapima mašinos atnaujinimo ir tobulinimo darbų. Pagal 
garantiją keičiamos tik sugedusios detalės, bet ne visas 
prietaisas. Garantinį remontą turi atlikti tik įgalioti 
aptarnavimo partneriai arba įmonės klientų 
aptarnavimo skyrius. Jei tai atlieka neįgalioti 
darbuotojai, garantija nustoja galioti. 
Garantija apima nemokamą prietaiso transportavimą. 


