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Paskirtis

Šis prietaisas yra skirtas namų vejos ir 
žolės plotams pjauti. Prietaisas pritaikytas 
naudoti tik namų srityje. Šis prietaisas 
nepritaikytas profesionaliam nuolatiniam 
naudojimui.
Griežtai draudžiama naudoti ne pagal 
šioje instrukcijoje nurodytą paskirtį, nes 
antraip prietaisui gali būti padaryta žalos ir 
kilti didelis pavojus naudotojui. 

Prietaisą gali naudoti tik suaugusieji. Šio 
prietaiso negali naudoti vaikai ir asmenys, 
nesusipažinę su šia instrukcija. Prietaisą 
valdantis arba naudojantis asmuo yra at-
sakingas už nelaimingus atsitikimus arba 
žmonėms ir jų nuosavybei padarytą žalą. 
Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią 
dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba ne-
tinkamo valdymo.

 Prieš pradėdami eksploatuoti pirmą kartą atidžiai perskaitykite šią eksploatavimo 
instrukciją. Saugokite šią instrukciją ir prireikus perduokite kitam naudotojui, kad 
būtų galima bet kada pasinaudoti instrukcijoje esančia informacija.
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Tai  “TRILOY Series” įrenginys yra neįtikėti-
nai stabilus. Intelektualus visiškai cinkuoto 
pjovimo agregato derinys, aliuminio priekis 
ir galas bei plastikiniai šoniniai gaubtai už-
tikrina maksimalų tvirtumą.

Priekinės ir galinės dalys pagamintos iš 
aliuminio suteikia milžinišką stabilumą ir 
torsionalų standumą ir jokiu būdu ne ma-
žesni už visą aliuminio korpuso stiprumą.

 
Amortizacijos sistema

Plastikiniai dangteliai abiejose žoliapjovės 
pusėse tarnauja kaip apsauga nuo smūgių, 
artėjant prie kliūčių ir taip apsaugo vejapjo-
vės korpusą ir tuo pačiu metu augalus.
 

AMBER-LINE VOLT sistema

Naujoviška mažos vibracijos AMBER-LINE 
VOLT (žemos vibracijos) rankenos yra pripil-
dytos polimerų ir sintetinių hydrokarbonatų 
mišinį, kuris buvo specialiai skirtąs pasiekti 
optimalų vibracijos slopinimo dėl vejapjo-
vės valdymo rankeną. Rankena yra papil-
domai padengta putomis, kad galėtumėte 
pasiūlyti aukščiausią komfortą.

Lengvas ir paprastas paleidimas, naudojant 
“InStart” technologiją, ličio jonų akumuliato-
rius leidžia pakartotinai ir patikimai paleisti 
paspaudus mygtuką, patogus, cent rinis pjo-

vimo aukščio reguliavimas, greitas darbas 
dėl labai didelio rinkimo krepšio.

Galingas “LONCIN” variklis: puikios eksploa-
tacinės charakteristikos, didelės galios at-
sargos ir mažas degalų sąnaudos, didelis 
pjovimo plotis, siekiant efektyviai dirbti.

Techniniai duomenys

• 53 cm pjovimo plotis
•   LONCIN serija  

“Instart E-Start DOV” benzininis variklis
• Veikimas pagal “AMBER-LINE VOLT” 4,8 kW  

su el. starteriu
•  LONCIN elektrinė “InStart” 

technologija su “Li-Ion” baterija
• Kuro tipas: benzinas bešvinis (95E)
• Variabiliai reguliuojamas ratų pavara 

(2,8-4,5 km / h)
• Aliuminio priekinė ir galinė dalis
• dvigubi rutuliniai ratai, priekiniai 200 

mm, galiniai 280 mm
• centrinis aukščio reguliavimas, 6 kartus 

(28-92 mm)
• 3-in-1: galinis išmetimas, surinkimas, 

mulčiavimas kaip standartas
• 80 litrų audinio maišas su kietu ir  

lygintuvu

Garantija: 3 metai nuo gaminio registra-
cijos AMBER-LINE VOLT sistemoje.
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Bendrasis aprašymas

 Paveikslėlius rasite puslapiuose 
nuo 2 iki 4.

Pristatomas komplektas

Prietaisą atsargiai išimkite iš pakuotės ir 
patikrinkite, ar yra visos toliau nurodytos 
dalys.
Pakuotę utilizuokite pagal nurodymus.
- Vejapjovė
- Sulankstomas rankenos lankas 
- Žolės surinkimo dėžė
- Mulčiavimo rinkinys
- Šoninio išmetimo kanalas
- Kabelių spaustuvai
- Montavimo priedai lankui tvirtinti 
- Uždegimo žvakės raktas
- Akumuliatorius
- Kroviklis
- Eksploatavimo instrukcija
- Eksploatavimo instrukcija  

LONCIN

Veikimo aprašymas

Prietaisas varomas galingu 4 taktų variklių  
(LONCIN 675IS INSTART). 
Dėl „In-Start“ sistemos su reguliuoja-
mos temperatūros automatine droseline 
sklende, galinių ratų pavaros ir peilių stab-
dymo funkcijos įrenginį lengviau valdyti.
Prietaiso korpusas pagamintas iš aukštos 
kokybės plieno skardos, yra žolės su-
rinkimo dėžė ir sulankstomas rankenos 
lankas.  Naudotojas gali naudoti tris darbo 
režimus: pjovimo su žolės surinkimo dėže, 
pjovimo su mulčiavimu arba pjovimo su 
šoniniu žolės išmetimu.

Apžvalga

 1 Viršutinis rankenos lankas
 2 Pavaros lankas
 3 Apsauginis lankas
 4 Apatinis rankenos lankas
 5 2 kabelių spaustuvai
 6 Apsauga nuo smūgių
 7 Alyvos bakelio dangtelis su aly-

vos lygio matuokliu
 8 Bakelio dangtelis
 9 Variklio gaubtas 
 10 Išmetamojo vamzdžio apsauga
 11 Uždegimo žvakės kištukas 
 12 2 priekinis ratukai
 13 Oro filtras
 14 Oro filtro gaubtas
 15 Šoninio išmetimo funkcija su 

apsauga nuo atsitrenkimo
 16 Plieno skardos korpusas
 17 2 galiniai ratukai
 18 Pjovimo aukščio nustatymo svirtis
 19 Žolės surinkimo dėžė
 20 2 fiksavimo svirtys lankui užfik-

suoti
 21 Įrankių dėtuvė
 22 Paleidimo mygtukas
 23  Mulčiavimo rinkinys
 24  Šoninio išmetimo kanalas
 25 Akumuliatorius
 26 Kroviklis

 27 Surinkimo krepšio strypai 
 28 Plastikiniai liežuvėliai

 29 Surinkimo krepšio laikiklis

 30 Akumuliatoriaus atlaisvinimo 
mygtukas

 31 Įkrovos lygio indikatorius

 32 Priekinio rato tvirtinimo apkaba

 33 Žarnos jungtis 

 34 Uždegimo žvakė 

 35 Boudeno lyno įtvirtinimo veržlė
 36 Boudeno lyno reguliavimo veržlė
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Apsauginiai įrenginiai

 3 Apsauginis lankas
  atleidus apsauginį lanką prieta-

isas sustoja.
 6 Apsauga nuo smūgių
  prietaisą valdantį asmenį sau-

go nuo išsviedžiamų dalių ir 
neleidžia netyčia prisiliesti prie 
peilių, jei pjaunama be žolės su-
rinkimo dėžės.

 10 Išmetamojo vamzdžio apsauga
  apsaugo, kad rankomis arba de-

giomis medžiagomis nebūtų ga-
lima paliesti karšto išmetamojo 
vamzdžio.

 15  Šoninio išmetimo funkcija su 
apsauga nuo atsitrenkimo

  apsaugo, kad nupjauta žolė ir kie-
tos dalys nebūtų nusviestos į šoną 
bei nupjautą žolę šonuose suriki-
uoja eilėmis.

Techniniai duomenys

Benzininė vejapjovė ....................................
...............................................CC 53 SPB V IS
Galia ..................................................2,64 kW 
Variklis ................LONCIN 675IS INSTART
Variklio darbinis tūris .......................163 cm3

Peilio sūkių skaičius n0 ................ 2900 min-1

Peilio priveržimo momenta ............... 45 Nm
Ratų pavara .................................. ca. 3 km/h
Benzino bakelio talpa .............................1,0 l
Oktaninis skaičius ................................95-98
Alyvos bakelio talpa ........................... 470 ml
Variklio alyva ........HD SAE 30 arba 10W-30
Uždegimo žvakė ...........Champion XC92YC
Pjovimo lankas .................................560 mm
Pjovimo aukštis ......... 6-padėčių, 25-75 mm
Žolės surinkimo dėžės talpa...................75 l
Svoris .................................................. 38,1 kg

Garso slėgio lygis 
(LpA) ........................83,3 dB (A), KPA=2,5 dB 
Garso slėgio lygis (LWA)
išmatuotas .........97,58 dB (A); KWA=0,91 dB 
nurodytas .........................................98 dB(A)
Vibracija (an) rankenos
kairėje .........................6,185 m/s2; K=1,5 m/s2

dešinėje ......................6,862 m/s2; K=1,5 m/s2

Triukšmo ir vibracijos reikšmės buvo ap-
skaičiuotos remiantis atitikties deklaracijoje 
nurodytais standartais ir nuostatomis. Nuolat 
toliau tobulinant gaminius galimi techniniai 
ir optiniai pakeitimai, apie kuriuos iš anksto 
neįspėjama. Dėl šios priežasties neužtikri-
name, kad atitiks visi šioje eksploatavimo 
instrukcijoje pateikti matmenys, nurodymai ir 
duomenys. Dėl to mes nepriimame teisinių 
pretenzijų dėl eksploatavimo instrukcijoje 
pateikiamų duomenų.

Nurodyta vibracijos emisijos vertė buvo 
išmatuota pagal standartuose patvirtintus 
patikros metodus ir gali būti taikoma kitam 
panašiam elektriniam įrankiui. Nurodyta 
vibracijos emisijos vertė gali būti taikoma 
pradiniam poveikiui įvertinti.

 Įspėjimas: naudojant elektrinį 
įrankį tikroji vibracijos emisijos 
vertė gali skirtis nuo nurodytosi-
os, nes ji priklauso nuo elektrinio 
įrankio naudojimo būdo. 
Būtina nustatyti saugos priemones 
naudotojui apsaugoti, kurios turi 
būti parinktos atsižvelgiant į po-
veikio įvertinimą esant tikrosioms 
naudojimo sąlygoms (vertinant 
reikia atsižvelgti į visus eksploata-
vimo ciklo etapus, pavyzdžiui, kiek 
laiko prietaisas buvo išjungtas, 
kiek jis buvo įjungtas, tačiau veikė 
be apkrovos).
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 Įspėjimas! 
 Perskaityti naudojimo instrukciją.

 Pavojus susižeisti dėl išsviedžia-
mų dalių. 

 Aplink veikiantį prietaisą negali 
būti asmenų.

 Pavojus susižaloti dėl aštrių pei-
lių! 

 Nekiškite arti kojų ir rankų.

 Atsargiai – nuodingi garai!
 Prietaiso nenaudokite uždarose 
 patalpose.

 Atsargiai – benzinas yra degus!
 Nerūkykite ir laikykite atokiai nuo 

šilumos šaltinių.

 Atsargiai – pavojus susižaloti!
 Prieš pradėdami techninės  
 priežiūros darbus išjunkite variklį ir  
 ištraukite uždegimo žvakės kištuką.

 Atsargiai – paviršiai yra karšti!
 Pavojus nudegti.

 Atsargiai – pavojus susižaloti!
 Dėvėkite akių ir klausos organų 
 apsaugą.

 Kai nueinate nuo įrenginio, 
 išjunkite variklį.

 Niekada nepjaukite, kai  
 netoliese yra žmonių, ypač  
 vaikų, arba gyvūnų.

 Pjovimo lankas

 Pavojus!
 Nekiškite arti rankų ir kojų.

98
510 mm

 Garso galios lygio Lwa  
nurodymas dB.

Paveikslėlis ant rankenos:

0

I ON

OFF

STOP

 Prietaiso sustabdymas: 
atleisti apsauginį lanką

 Ratų pavaros įjungimas: 
pritraukti pavaros lanką

Paveikslėlis ant bakelio dangtelio:

 Benzino pildymo atvamzdžio nuo-
roda   

 Atsargiai! Prieš įjung-
dami patikrinkite aly-
vos lygį.

Paveikslėlis ant alyvos pildymo  
dangtelio:

 Alyvos pildymo atvamzdžio  
nuoroda

Simboliai ant akumuliatoriaus

 
 Įspėjimas! 
 Perskaityti naudojimo instrukciją.

 Elektrinių prietaisų nemesti į  
buitines atliekas

Paveikslėliai / simboliai

Paveikslėliai ant prietaiso
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Instrukcijoje naudojami sim-
boliai

 Pavojaus ženklas su duomeni-
mis, kaip išvengti žalos žmo-
nėms ir materialiniam turtui. 

 Privalomasis ženklas (vietoje žen-
klo su šauktuku pateiktas reikalavi-
mas) su duomenimis, kaip išvengti 
žalos materialiniam turtui.

 Informacinis ženklas, kuriame pa-
teikiama informacijos, kaip geriau 
naudoti prietaisą.

Saugos nurodymai

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai 
saugos potvarkiai, kurių reikia laikytis dir-
bant su benzinine vejapjove.

 ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus 
saugos nurodymus ir instrukcijas. 
Jei nepaisysite tam tikrų saugos 
nurodymų ir instrukcijų, galite patir-
ti elektros šoką, gali kilti gaisras ir 
(arba) sunkiai susižalosite.

Pastabos:
• Atidžiai perskaitykite eksploatavimo 

instrukciją. Susipažinkite su įrenginio 
nustatymo galimybėmis ir tinkamu 
naudojimu. 

• Iškilus abejonių, kreipkitės į specialis-
tą, kad pamokytų, kaip naudotis įren-
giniu ir supažindintų, kurie įrenginio 
valdymo veiksmai yra draudžiami.

• Dirbdami būkite atidūs ir galvokite 
apie tai, ką darote. Nenaudokite įren-
ginio, kai esate pavargę, sergate arba 
veikiami narkotinių medžiagų, alko-
holio ar medikamentų. Jei naudodami 
įrenginį būsite neatidūs, galite sunkiai 
susižaloti.

• Šis įrenginys neskirtas naudoti as-
menims, kurių fiziniai, jutiminiai ar 
protiniai gebėjimai yra riboti, taip pat 
asmenims, kurie neturi patirties ar 
nemoka naudotis įrenginiu, nebent 
asmuo, atsakingas už tokių asmenų 
saugumą, juos prižiūrėtų arba nurody-
tų, kaip prietaisu naudotis. 

•  Būtina prižiūrėti, kad su įrenginiu ne-
žaistų vaikai.

• Niekada neleiskite vaikams arba ki-
tiems asmenims, kurie nėra susipaži-
nę su naudojimo instrukcija, naudotis 
prietaisu. Vietos nuostatos gali apribo-
ti minimalų naudotojo amžių.

• Niekada nepjaukite, kai šalia yra 
žmonių,ypač vaikų, arba gyvūnų. Dėl 
nukreipto dėmesio įrenginys gali tapti 
nevaldomas.

• Nepamirškite, kad naudotojas atsa-
kingas už nelaimingus atsitikimus su 
kitais asmenimis arba jų turtą.

• Laikykitės apsaugos nuo triukšmo ir 
vietinių reikalavimų. 

Paruošiamosios priemonės
•  Niekada nepjaukite neapsiavę ar avėdami 

       
 
            Simboliai ant kroviklio: 
 

Įspėjimas! 
 

Perskaityti naudojimo instrukciją.
 

Kroviklis tinkamas naudoti tik patal-
pose.

 

II apsaugos klasė 

Elektrinių prietaisų nemesti į  
buitines atliekas



11

lengvus sandalus. Besisukančios 
dalys gali sugriebti laisvus drabužius, 
papuošalus arba ilgus plaukus. Dėvint 
tinkamus drabužius sumažėja rizika 
susižaloti.

 
• Įspėjimas: benzinas yra itin greitai 

užsiliepsnojanti medžiaga. Ugnis arba 
sprogimas gali smarkiai nudeginti:
- benziną laikykite tik tam pritaikytuo-

se rezervuaruose;
- benziną pilkite tik lauke ir pildami 

nerūdykite;
- benzino reikia įpilti prieš užve-

dant variklį; kol variklis veikia arba 
prietaisas yra įkaitęs, nebandykite 
atidaryti bakelio dangtelio arba įpilti 
benzino;

- jei benzino išbėgo, jokiu būdu ne-
galima bandyti užvesti variklio. Jei 
taip įvyktų, prietaisą reikia patraukti 
iš benzinu užteršto ploto. Kol neišsi-
sklaidys benzino garai, nebandykite 
užvesti prietaiso;

- saugos sumetimais reikia pakeisti 
pažeistą benzino bakelio ir kitus ba-
kelio fiksatorius.

• Pakeiskite sugedusį garso slopintuvą.
• Prieš pradedant naudoti visada reikia 

apžiūrint patikrinti, ar nenusidėvėjo ir 
nepažeisti pjovimo įrankiai, tvirtinimo 
varžtai ir visas pjovimo blokas. Kad 
būtų galima išvengti disbalanso, vi-
sada keiskite visą nusidėvėjusių arba 
pažeistų įrankių ir sraigtų komplektą.

• Būkite atsargūs dirbdami prie prietaisų 
su keliais pjovimo įrankiais, nes pajudi-
nus peilį gali pradėti suktis kiti peiliai.

• Naudokite tik gamintojo pristatytas ir 
rekomenduojamas atsargines dalis 
ir kitus priedus. Naudodami kitų ga-

mintojų dalis galite susižaloti ir netekti 
teisės prašyti garantijos suteikimo.

Naudojimas
• Vidaus degimo variklis negali veikti 

uždarose patalpose, nes ore gali susi-
kaupti nuodingo anglies monoksido.

• Pjaukite tik dienos šviesoje arba įjun-
gę tinkamą dirbtinį apšvietimą. Dirbant 
neapšviestoje darbo srityje gali įvykti 
nelaimingų atsitikimų.

• Jei įmanoma, prietaisu nepjaukite drė-
gnos žolės.

•     Ant šlaito visada stovėkite ir pjaukite 
   skersai, niekada nepjaukite aukštyn 
   arba žemyn. 

•     Būkite labai atsargūs, jei stovėdami 
   ant šlaisto norite pakeisti važiavimo 
   kryptį.

•    Nepjaukite labai stačių šlaitų (maks. 
   10°).

       • Prietaisą stumkite tik žingsnio greičiu.
       • Būkite labai atsargūs apsukdami prie-

       taisą arba jį traukdami link savęs. 
•        Sustabdykite pjovimo įrankį, jei norite 

       pakreipti prietaisą, jei jį stumsite ne 
       žole ir jei prietaisą norite perstumti ir 
       vieno pjaunamo ploto į kitą.

       • Niekada nenaudokite prietaiso, jei 
       pažeisti apsauginiai įrenginiai arba 
       apsauginės grotelės, jei nesumontuoti 
       apsauginiai įrenginiai, pvz., apsauga 
       nuo smūgių ir (arba) žolės surinkimo 
       įtaisai. Jie užtikrina, kad prietaisas ir 
       toliau bus eksploatuojamas saugiai.

       • Niekada nekeiskite variklio regulia-
       toriaus nuostatų ir nebandykite jo re-
       montuoti. Galite pažeisti prietaisą.

       • Prieš užvesdami variklį, atjunkite visus 
       pjovimo įrankius ir pavaras.

lengvus sandalus. Besisukančios 
dalys gali sugriebti laisvus drabužius, 
papuošalus arba ilgus plaukus. Dėvint 
tinkamus drabužius sumažėja rizika 
susižaloti.

 
• Įspėjimas: benzinas yra itin greitai 

užsiliepsnojanti medžiaga. Ugnis arba 
sprogimas gali smarkiai nudeginti:
- benziną laikykite tik tam pritaikytuo-

se rezervuaruose;
- benziną pilkite tik lauke ir pildami 

nerūdykite;
- benzino reikia įpilti prieš užve-

dant variklį; kol variklis veikia arba 
prietaisas yra įkaitęs, nebandykite 
atidaryti bakelio dangtelio arba įpilti 
benzino;

- jei benzino išbėgo, jokiu būdu ne-
galima bandyti užvesti variklio. Jei 
taip įvyktų, prietaisą reikia patraukti 
iš benzinu užteršto ploto. Kol neišsi-
sklaidys benzino garai, nebandykite 
užvesti prietaiso;

- saugos sumetimais reikia pakeisti 
pažeistą benzino bakelio ir kitus ba-
kelio fiksatorius.

• Pakeiskite sugedusį garso slopintuvą.
• Prieš pradedant naudoti visada reikia 

apžiūrint patikrinti, ar nenusidėvėjo ir 
nepažeisti pjovimo įrankiai, tvirtinimo 
varžtai ir visas pjovimo blokas. Kad 
būtų galima išvengti disbalanso, vi-
sada keiskite visą nusidėvėjusių arba 
pažeistų įrankių ir sraigtų komplektą.

• Būkite atsargūs dirbdami prie prietaisų 
su keliais pjovimo įrankiais, nes pajudi-
nus peilį gali pradėti suktis kiti peiliai.

• Naudokite tik gamintojo pristatytas ir 
rekomenduojamas atsargines dalis 
ir kitus priedus. Naudodami kitų ga-

mintojų dalis galite susižaloti ir netekti 
teisės prašyti garantijos suteikimo.

Naudojimas
• Vidaus degimo variklis negali veikti 

uždarose patalpose, nes ore gali susi-
kaupti nuodingo anglies monoksido.

• Pjaukite tik dienos šviesoje arba įjun-
gę tinkamą dirbtinį apšvietimą. Dirbant 
neapšviestoje darbo srityje gali įvykti 
nelaimingų atsitikimų.

• Jei įmanoma, prietaisu nepjaukite drė-
gnos žolės.

•     Ant šlaito visada stovėkite ir pjaukite 
   skersai, niekada nepjaukite aukštyn 
   arba žemyn. 

•     Būkite labai atsargūs, jei stovėdami 
   ant šlaisto norite pakeisti važiavimo 
   kryptį.

•    Nepjaukite labai stačių šlaitų (maks. 
   10°).

       • Prietaisą stumkite tik žingsnio greičiu.
       • Būkite labai atsargūs apsukdami prie-

       taisą arba jį traukdami link savęs. 
•        Sustabdykite pjovimo įrankį, jei norite 

       pakreipti prietaisą, jei jį stumsite ne 
       žole ir jei prietaisą norite perstumti ir 
       vieno pjaunamo ploto į kitą.

       • Niekada nenaudokite prietaiso, jei 
       pažeisti apsauginiai įrenginiai arba 
       apsauginės grotelės, jei nesumontuoti 
       apsauginiai įrenginiai, pvz., apsauga 
       nuo smūgių ir (arba) žolės surinkimo 
       įtaisai. Jie užtikrina, kad prietaisas ir 
       toliau bus eksploatuojamas saugiai.

       • Niekada nekeiskite variklio regulia-
       toriaus nuostatų ir nebandykite jo re-
       montuoti. Galite pažeisti prietaisą.

       • Prieš užvesdami variklį, atjunkite visus 
       pjovimo įrankius ir pavaras.
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• Paleidimo jungiklį paleiskite arba įjun-
kite atsargiai, paisydami gamintojo 
pateiktų instrukcijų. Stebėkite, kad būtų 
pakankamas atstumas nuo kojų iki pjo-
vimo įrankio. Kyla pavojus susižeisti.

• Užvedant arba paleidžiant variklį 
negalima pakreipti prietaiso, nebent 
pjaunant reikia jį pakelti. Tokiu atveju 
prietaisą pakreipkite tik tiek, kiek būti-
na, ir aukštyn kelkite tik į nuo naudoto-
jo nukreiptą pusę.

• Nebandykite užvesti variklio, kai stovi-
te prieš išmetimo kanalą.

• Įjunkite variklį pagal instrukciją ir tai 
atlikite tik tada, kai Jūsų kojos yra 
saugiu atstumu nuo pjovimo įrankių.

• Rankų ir kojų niekada nekiškite prie 
arba po besisukančiomis dalimis. Vi-
sada stovėkite atokiai nuo išmetimo 
angos. Dėl vieno neatsargaus poelgio 
naudojant prietaisą galima sunkiai su-
sižaloti.

• Niekada nekelkite ir neneškite prietai-
so veikiant varikliui.

• Išjunkite variklį, ištraukite uždegimo 
žvakės kištuką ir įsitikinkite, kad visos 
judančios dalys visiškai sustojo:
-  prieš iš išmetimo kanalo išimdami 

blokuojančius daiktus ar kitus kamš-
čius;

- prieš tikrindami, valydami arba dir-
bami prie prietaiso;

- jei į prietaisą pateko svetimkūnis. Pa-
tikrinkite, ar prietaisas nepažeistas, 
prireikus jį suremontuokite ir tik tada 
paleiskite iš naujo ir dirbkite su juo;

- jei prietaisas pradeda neįprastai ir 
per smarkiai vibruoti, jį reikia nedel-
siant patikrinti.

• Išjunkite variklį,
- kai paliekate prietaisą;
- prie pildami degalų.

• Varikliui baigiantis suktis reikia užda-
ryti droselinį vožtuvą.

• Niekada nepalikite prietaiso darbo vie-

toje be priežiūros.
• Niekada nedirbkite su pažeistu, ne-

visiškai arba be gamintojo sutikimo 
permontuotu prietaisu.

 Įrenginius naudojant kitiems tikslams 
nei numatyta, gali susidaryti pavojingų 
situacijų.

Techninė priežiūra ir laikymas
• Pasirūpinkite, kad visos veržlės, sraig-

tai ir varžtai būtų tvirtai priveržti ir prie-
taisas būtų saugios darbinės būklės. 
Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta, jei 
netinkamai atliekami prietaisų techni-
nės priežiūros darbai.

• Prietaiso su pripildytu benzino bakeliu 
niekada nelaikykite pastato viduje, kur 
galėtų įvykti susikaupusių benzino garų 
sąlytis su ugnimi arba kibirkštimis.

• Palaukite, kol variklis atvės ir tik tada 
prietaisą statykite uždarose patalpose. 
Antraip gali kilti gaisras.

• Kad išvengtumėte gaisro, aplink vari-
klį, išmetimo vamzdį ir degalų bakelio 
srityje negali būti žolės, lapų ar išbė-
gusio tepalo (alyvos).

• Reguliariai tikrinkite, ar nenusidėvėjo 
ir nesumažėjo žolės surinkimo įtaiso 
pajėgumas.

• Saugos sumetimais pakeiskite nusidė-
vėjusias arba pažeistas dalis. Pakeis-
kite sugedusį garso slopintuvą.

• Jei norite ištuštinti degalų bakelį, tai 
turite daryti lauke.

• Su savo prietaisu visada elkitės at-
sargiai. Visi įrankiai turi būti aštrūs 
ir švarūs, kad būtų galima tinkamai 
ir saugiai dirbti. Atkreipkite dėmesį į 
techninės priežiūros potvarkius.

• Nebandykite prietaiso remontuoti 
patys, nebent Jūs turite reikiamą išsi-
lavinimą. Visus šioje instrukcijoje ne-
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aprašytus darbus gali atlikti tik mūsų 
įgalioti klientų aptarnavimo centrų 
darbuotojai. 

• Prietaisą laikykite sausoje ir vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. Įrenginiai ke-
lia pavojų, jei juos naudoja nepatyrę 
asmenys.

Atsargus elgesys su akumuliatoriniais 
įrankiais ir atsargus jų naudojimas

•   Įkraukite akumuliatorius tik krovikliuo-
se, kuriuos rekomendavo gamintojas. 
Krovikliui, kuris tinka tam tikros rūšies 
akumuliatoriams, gresia gaisro pavo-
jus, jei jis bus naudojamas su kitokiais 
akumuliatoriais.

• Elektrinius įrankius naudokite tik su 
jiems skirtais akumuliatoriais.  
 Naudojant kitokius akumuliatorius, 
iškyla sužalojimo ir gaisro pavojus.

• Nelaikykite arti nenaudojamo akumulia-
toriaus sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, 
varžtų arba kitų mažų metalinių daiktų, 
kurie galėtų užtrumpinti kontaktus. 
Užtrumpinti akumuliatoriaus kontaktai 
gali sukelti nudegimus arba gaisrą.

• Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš 
jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto 
su juo. Atsitiktinio kontakto atveju nu-
plaukite vandeniu. Jei skysčio pateko 
į akis, kreipkitės papildomai į gydytoją. 
Ištekantis akumuliatoriaus skystis gali 
sudirginti arba nudeginti odą 

Specialūs saugos nurodymai, skirti 
akumuliatoriniams prietaisams

• Prieš įstatydami akumuliatorių, 
įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas. 
Akumuliatoriaus įstatymas į įjungtą 
elektrinį įrankį gali sukelti nelaimingus 
atsitikimus. 

•  Įkraukite baterijas tik vidaus patalpose, 
kadangi kroviklis yra tik tam skirtas.  

Antraip galite patirti elektros smūgį.
•  Kad sumažintumėte elektros smūgio 

riziką, prieš valydami kroviklį, ištraukite 
jo kištuką iš elektros lizdo.

• Nepalikite akumuliatoriaus ilgą laiką sti-
priuose saulės spinduliuose ir nedėkite 
ant radiatorių. Karštis kenkia akumulia-
toriui ir gresia sprogimo pavojus.

• Prieš įkraudami įkaitusį akumuliatorių, 
leiskite jam atvėst. 

• Neatidarykite akumuliatoriaus ir 
venkite mechaninio akumuliatoriaus 
pažeidimo. Gresia trumpojo jungimo 
pavojus ir gali išsiskirti garai, kurie 
dirgina kvėpavimo takus. Pasirūpinkite 
šviežiu oru ir, esant nusiskundimams, 
kreipkitės papildomai į gydytoją..

• Nenaudokite pakartotinai neįkraunamų 
baterijų. Prietaisas gali būti pažeistas.

Tinkamas elgesys su akumuliatorių 
krovikliu

•  Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 
8 metų ir vyresni bei mažesnių fizinių, 
jutiminių arba protinių gebėjimų arba ne-
pakankamai patirties ar žinių turintys as-
menys, jeigu jie yra prižiūrimi arba jiems 
buvo išaiškinta, kaip saugiai naudotis 
prietaisu ir jie supranta iš to kylančius 
pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su 
prietaisu. Valyti ir naudotojo vykdomos 
techninės priežiūros neprižiūrimiems 
vaikams atlikti negalima.

•  Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik 
su prietaisu pristatytą kroviklį. Gresia 
gaisro ir sprogimo pavojus.

• Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite 
kroviklį, kabelį ir kištuką bei paveskite 
juos sutaisyti kvalifikuotiems darbinin-
kams, naudojant originalias dalis. Nen-
audokite sugadinto kroviklio ir patys jo 
neatidarykite. Tai užtikrina, kad prieta-
isas išliks saugus.

•  Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa ati-
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tinka nurodytąją techninių duomenų 
lentelėje ant kroviklio. Gresia elektros 
smūgio pavojus.

•  Prieš uždarydami arba atidarydami 
elektrinio įrankio jungtis, atskirkite 
kroviklį nuo tinklo. Taip užtikrinsite, 
kad akumuliatorius ir kroviklis nebus 
sugadinti.

•  Kroviklis turi būti švarus ir apsaugo-
tas nuo drėgmės ir lietaus. Niekada 
nenaudokite kroviklio lauke. Dėl 
nešvarumų ir patekusio vandens 
padidėja elektros smūgio rizika.

•  Kroviklį galima eksploatuoti tik su jam 
skirtais originaliais akumuliatoriais. 
Įkraunant kitokius akumuliatorius, 
iškyla sužalojimo ir gaisro pavojus.

• Venkite mechaninio akumuliatoriaus 
pažeidimo. Tai gali sukelti trumpąjį 
jungimą.

•  Kroviklio negalima eksploatuoti ant 
degių paviršių (pvz., popieriaus, 
tekstilės). Gresia gaisro pavojus dėl 
įšilimo įkrovimo metu.

•  Jeigu šio prietaiso maitinimo laidas 
pažeidžiamas, jį, kad nekeltų pavo-
jaus, reikia pavesti pakeisti gamintojui 
arba jo klientų aptarnavimo skyriui 
arba panašiai kvalifikuotam asmeniui..

• Kroviklyje neįkraukite neįkraunamų 
baterijų. Prietaisas gali būti pažeistas.

Eksploatavimo pradžia

 Atsargiai! Besisukantis peilis. 
Darbus prie pritaiso atlikite tik iš-
jungę variklį ir palaukę, kol peiliai 
sustos.

Prieš įjungdami prietaisą turite atlikti šiuos 
darbus
- nuimkite apsauginius gaubtelius
- sumontuokite rankenos lanką
- prireikus sumontuokite žolės surinki-

mo dėžę / mulčiavimo rinkinį / šoninio 

išmetimo kanalą.
- akumuliatoriaus įkrovimas
- įpilkite variklio alyvos
- įpilkite benzino
- prireikus nustatykite pjovimo aukštį

Rankenos lanko montavimas

 Atsargiai! Stebėkite, kad mon-
tuodami rankenos lanką nepri-
spaustumėte Boudeno lynų. 

 1. Lanko formos rankenos 
apačioje yra kiaurymės, kuri-
os pritraukiamos atitinkamais 
kaiščiais įrenginio laikiklyje. Tai 
sudaro posvyrio kampo regulia-
vimo apatinį posūkio tašką.

 2. Pritvirtinkite apatinę lanko for-
mos rankenos (4) lanko formos 
rankenos tvirtinimo varžtais ir 
sparnuotomis veržlėmis.

  Nustatykite pageidaujamą 
posvyrį, parinkdami vieną iš 
dviejų galimų varžtų padėčių.

 3. Atlenkite viršutinį rankenos lan-
ką (1) ir fiksavimo svirtį (20)

D   spauskite lanko kryptimi.
 4. Boudeno lynus pritvirtinkite prie 

lanko abiem kabelių spaustu-
vais (5).

Žolės surinkimo dėžės sumon-
tavimas / ištuštinimas

 Dėmesio: niekada nenaudokite 
prietaiso iki galo nepritvirtinę 
surinkimo dėžės arba apsaugos 
nuo smūgių. Pavojus susižaloti!

  Surinkimo dėžės surinkimas
 1. Surinkimo dėžės strypą (27) 

įstumkite į surinkimo dėžės tin-
klą (28).
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  Surinkimo dėžės tvirtinimas 
prie prietaiso:

 Prieš naudojant žolės surinkimo 
dėžę, reikia išmontuoti mulčiavimo 
rinkinį ir šoninio išmetimo kanalą. 
(žr.  ,  ).

 2. Pakelkite apsaugą nuo smūgių (6).
 3. Įkabinkite surinkimo dėžę (19) į 

jai numatytą pakabą (29), esan-
čią prietaiso antroje pusėje. 

 4. Nuleiskite apsaugą nuo smūgių 
(6), ji laikys surinkimo dėžę tin-
kamoje padėtyje.

  Surinkimo dėžės nuėmimas / 
ištuštinimas

 5. Pakelkite apsaugą nuo smūgių 
(6) ir išimkite surinkimo dėžę (19).

 6. Ištuštinkite surinkimo dėžę (žr. 
skyrių „Utilizavimas / aplinkos 
apsauga“) ir vėl ją sumontuokite.

Mulčiavimo rinkinys

 Prieš naudojant žolės surinkimo 
dėžę, reikia išmontuoti šoninio 
išmetimo kanalą. (žr )

  Mulčiavimo rinkinio 
uždėjimas

 1. Jei įstatyta, nuimkite žolės su-
rinkimo dėžę (  19).

 2. Pakelkite buferį (6).
 3. Įstatykite mulčiavimo rinkinį (23). 

Raudonas apsauginis mygtukas 
užsifiksuoja.

  Mulčiavimo rinkinio 
nuėmimas

 4. Pakelkite buferį (6).
 5. Žemyn nustumkite raudoną 

apsauginį mygtuką ir nuimkite 
mulčiavimo rinkinį (23).

Šoninis žolės išmetimas

 Prieš naudojant šoninio žolės 
išmetimo funkciją, reikia uždėti 
mulčiavimo rinkinį (  23) ir išimti 
žolės surinkimo dėžę (  19).

  Šoninio išmetimo kanalo  
tvirtinimas

 1. Pakelkite šoninį buferį (15).
 2. Įkabinkite šoninio išmetimo 

kanalą (24) ir nuleiskite šoninį 
buferį (15). Jis laiko šoninio 
išmetimo kanalą (24) tam tikroje 
padėtyje.

Įkrovimo procesas
 

 Nepalikite akumuliatoriaus 
ekstremaliose sąlygose, 
pvz., šilumoje ir saugokite 
nuo smūgio. Gresia pavojus 
susižeisti ištekančiu akumulia-
toriaus skysčiu! Patekus į akis 
arba ant odos, plaukite tas vietas 
vandeniu arba neutralizatoriumi 
ir kreipkitės į gydytoją. 

 Akumuliatorių įkraukite tik 
sausose patalpose. Prieš 
prijungdami kroviklį, įsitikinkite, 
kad akumuliatoriaus paviršius 
yra švarus ir sausas. Gresia 
elektros smūgio sužalojimo pa-
vojus

 Įkraukite tik pridėtu krovikliu. At-
kreipkite dėmesį, kad prietaisas 
būtų įkraunamas be pertraukų ne 
ilgiau kaip 1,25 valandas. Aku-
muliatorius ir prietaisas gali būti 
sugadinti, o ilgo įkrovimo metu 
išeikvosite per daug energijos be 
reikalo. Perkrovimo atveju nustoja 
galioti garantija. 
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• Prieš pirmą naudojimą įkraukite 
akumuliatorių. Neįkraukite akumuliato-
riaus trumpai keletą kartų iš eilės.

• Nepaisant įkrovimo, gerokai 
sutrumpėjęs eksploatavimo lai-
kas rodo, kad akumuliatorius yra 
išeikvotas ir jį reikia keisti.  Naudokite 
tiktai originalų akumuliatorių, kurį galite 
įsigyti klientų aptarnavimo skyriuje.

• Bet kokiu atveju laikykitės galiojančių 
saugos nurodymų ir aplinkosaugos 
reikalavimų bei nurodymų.

• Gedimams, kurie atsirado dėl netinka-
mo naudojimo, garantija netaikoma

Įkrovimo būsenos indikatorius

 Šviečiančių šviesos diodų 
lempučių skaičius rodo akumuliato-
riaus įkrovimo būseną. 

 4 lemputės reiškia, kad akumulia-
torius įkrautas iki galo.

 1 lemputė rodo, kad akumuliatorių 
reikia įkrauti.

Akumuliatoriaus įdėjimas / 
išėmimas

 1. Norėdami įstatyti akumuliatorių 
(25) į prietaisą, stumkite 
akumuliatorių kreipiančiosiomis 
juostelėmis į prietaisą. Jis girdi-
mai užsifiksuoja.

 2. Norėdami išimti akumuliatorių 
(25) iš prietaiso, paspauskite 
atlaisvinimo mygtukus (30) ant 
akumuliatoriaus ir ištraukite 
akumuliatorių.

Akumuliatoriaus įkrovimas

 Prieš įstatydami akumuliatorių 
į kroviklį (26), leiskite ką tik 
išsikrovusiam akumuliatoriui 
(25) maždaug 15 minučių atvėsti.

I  1. Jei reikia, išimkite akumuliatorių 
(25) iš prietaiso.

 2.  Įstumkite akumuliatorių (25) 
į kroviklį (26). Jis girdimai 
užsifiksuoja. 

 3. Įjunkite kroviklį (26) į elektros 
lizdą. 

 4. Pasibaigus įkrovimo procesui, 
atskirkite kroviklį (25) nuo tinklo.

 5. Paspauskite atlaisvinimo myg-
tukus (30) ant akumuliatoriaus 
(25) ir ištraukite akumuliatorių iš 
kroviklio (26).

Išeikvoti akumuliatoriai

• Nepaisant įkrovimo, gerokai 
sutrumpėjęs eksploatavimo lai-
kas rodo, kad akumuliatorius yra 
išeikvotas ir jį reikia keisti. Naudokite 
tiktai atsarginį akumuliatorių, kurį galite 
įsigyti klientų aptarnavimo skyriuje.

• Bet kokiu atveju laikykitės galiojančių 
saugos nurodymų ir aplinkosau-
gos reikalavimų bei nurodymų (žr. 
„Šalinimas / Aplinkosauga“).

Įpilkite variklio alyvos ir pati-
krinkite alyvos lygį

 Pastatykite prietaisą ant lygios že-
mės.

1. Atsukite alyvos bakelio dangtelį su aly-
vos lygio matuokliu (  7) ir į bakelį įpil-
kite alyvos. Alyvos bakelyje telpa 470 ml 
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alyvos. Naudokite atitinkamo prekės 
ženklo alyvą (pvz., SAE 30)

2. Jei norite patikrinti alyvos lygį, alyvos 
lygio matuoklį nuvalykite švaria šluos-
te ir vėl jį įstumkite iki galo į bakelį.

3. Ištraukę patikrinkite ant alyvos     
lygio matuoklio nurodytą alyvos 
lygį. Alyvos lygis turi būti tarp nu-
rodytos žemiausio ir aukščiausio 
lygio žymos.

4. Jei reikia, nuvalykite išbėgusią 
alyvą ir vėl uždarykite alyvos 
bakelio dangtelį (  7).

 Prieš kiekvieną pjovimo patikrinkite 
alyvos lygį ir pripilkite, jei alyvos 
lygis nesiekia žemiausios žymos. 

Benzino įpylimas

 Įspėjimas! Benzinas yra užsilieps-
nojanti ir sveikatai kenksminga 
medžiaga:

-  benziną laikykite jam skirtuose re-
zervuaruose;

-  benzino pilkite tik lauke ir niekada 
nepilkite veikiant varikliui arba esant 
įkaitusiam įrenginiui;

- bakelio dangtelį atidarykite atsar-
giai, kad galėtų pasišalinti viršslėgis;

- pildami nerūkykite;
- venkite sąlyčio su oda ir stenkitės 

neįkvėpti garų;
- išvalykite išbėgusį benziną;
- benziną laikykite atokiai nuo kibirkš-

čiavimo, atviros ugnies ir kitų užde-
gimo šaltinių.

 - Nenaudokite benzino ir alyvos 
mišinio.

 - Naudokite bešvinį standartinį 
arba superbenziną.

 - Naudokite tik švarų, šviežią 

benziną. 
 - Benzino nelaikykite ilgiau nei 

vieną mėnesį, nes suprastėja jo 
kokybė.

1. Atsukite bakelio dangtelį (  8) ir 
įpilkite benzino iki pildymo atvamzdžio 
apatinio krašto.

 Nepripildykite bakelio iki pat viršaus, 
kad benzinas turėtų vietos plėstis.

2. Nuo bakelio dangtelio nuvalykite ben-
zino likučius ir vėl uždarykite bakelio 
dangtelį. 

Pjovimo aukščio nustatymas

Prietaisui galima nustatyti vieną iš 6 pjovi-
mo aukščio padėčių (nuo 25 iki 75 mm):

 1. Pastumkite svirtį (18) į išorę ir 
traukite ją į norimą padėtį.

 2. Po to svirtį vėl paspauskite į viršų.

Dekoratyvinei vejai pjauti nustatykite maž-
daug 25–45 mm pjovimo aukštį, o vaikš-
čiojamajai vejai – maždaug 40–65 mm.

 Kai sezono pradžioje pjaunate 
pirmą kartą, nustatykite didesnį 
pjovimo aukštį.

Priekinių ratų nustatymas

Vejapjovės priekiniai ratai yra specialios 
konstrukcijos, todėl vejapjovė yra labai 
paslanki ir lengvai valdoma.
Prireikus juos nustatykite taip:

 1. Užsifiksavus veržiamajai ap-
kabai (32), išlygiuotas ratas 
užfiksuojamas. Jeigu pa-
geidaujate, kad ratas suktųsi 
kita kryptimi, tuomet atlais-
vinkite veržiamąją apkabą ją 
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kilstelėdami. Nustatykite ratą į 
naują padėtį ir vėl užfiksuokite 
veržiamąją apkabą. 

 2. Jei priekiniai ratai turi laisvai 
judėti, kilstelėkite tvirtinimo 
apkabą (32) ir nekiškite į 
išėmą, o padėkite šalia jos ant 
plokštės.

Valdymas

 Atkreipkite dėmesį į apsaugą nuo 
triukšmo ir vietoje galiojančius po-
tvarkius.

Variklio paleidimas ir sustab-
dymas

 Įspėjimas! Benzinas yra užsilieps-
nojanti medžiaga.

 Paleiskite variklį pasitraukę maž-
daug 3 m nuo pildymo vietos.

 Prietaisą paleiskite tik pastatę ant 
tvirtos, lygios žemės ir, jei įmano-
ma, ant žemos žolės. Įsitikinkite, 
kad pjovimo įrankis nesiekia jokių 
daiktų ir žemės.

 Reguliariai tikrinkite benzino ir 
alyvos lygį (žr. „Eksploatavimo pra-
džia“) ir laiku jų papildykite.

  Variklio paleidimas:
 1. Įkrautą akumuliatorių (  25) 

įdėkite kaip aprašyta skyriuje 
„ Akumuliatoriaus išėmimas ir 
įdėjimas“.  

 2. Patraukite apsauginį lanką (3) 
rankenos kryptimi (1) ir laikykite 
šioje padėtyje.

  3. Paspauskite paleidimo mygtuką 
(22) įrankių dėtuvėje (21).. 
Variklis užsiveda.

  Variklio paleidimas:
 4. Atleiskite apsauginę apkabą 

(3). variklis išsijungia ir peilis 
sustabdomas. 

 5. Išimkite akumuliatorių (  25)

 Peilio sustabdymo įtaisas:
 Reguliariai tikrinkite peilio sustab-

dymo įtaisą: Atleiskite apsauginę 
apkabą (3). variklis išsijungia ir pei-
lis sustabdomas. Peilis turi sustoti 
per 7 sekundes.

Pjovimas vejapjove

 1. Paleiskite variklį.
 2. Ratų pavara:
 Įjungimas:  pavaros lanką (2) 

patraukite rankenos 
lanko kryptimi, prie-
taisas pradės judėti 
pirmyn.

 Išjungimas: atleiskite pavaros 
lanką (2). Prietaisas 
sustoja.

Automatinė pavara

Automatinė pavara įjungiama, paspaudus 
apsauginę apkabą (3) ant rankenos (1) 
ir tuo pačiu metu patraukus varančiąją 
apkabą (2) rankenos kryptimi (1), kol ji 
užsifiksuos. Tada varančiąją apkabą (2) 
atleiskite.
Automatinė pavara baigia judėti į priekį, 
kai apsauginę apkabą (3) atleidžiate.
Norėdami automatinę pavarą sustabdyti, 
neišjungę variklio, apsauginę apkabą (3) 
šiek tiek atleiskite, kol automatinė pavara 
bus atjungta. Dabar apsauginę apkabą 
vėl patraukite už rankenos (1) ir tęskite 
pjovimą be automatinės pavaros.



19

Darbo nurodymai

• Jei įmanoma, pjaukite sausą veją, kad 
būtų tausojama danga.

• Nustatykite tokį pjovimo gylį, kad prie-
taisas nebūtų per daug apkrautas. 

• Prietaisą stumkite žingsnio greičiu ir 
kuo lygesnėmis linijomis. Kad nupjau-
tumėte visą veją, juostos turėtų persi-
dengti kelis centimetrus. 

• Nejudėkite atgal. 
• Pjaudami šlaitus visada stovėkite 

skersai.
• Jei peilis atsitrenktų į svetimkūnį, ne-

delsdami išjunkite variklį. Palaukite, 
kol peilis sustos ir patikrinkite, ar prie-
taisas nepažeistas. Toliau galite dirbti 
tik tuo atveju, jei prietaisas nebuvo 
pažeistas.

• Trumpam nutraukę darbą ir gabenda-
mi prietaisą jį išjunkite ir palaukite, kol 
peilis sustos.

• Po kiekvieno naudojimo nuvalykite 
prietaisą, kaip aprašyta skyriuje „Valy-
mas ir techninė priežiūra“.

Valymas ir techninė 
priežiūra

 Šioje instrukcijoje nenurodytus re-
monto ir techninės priežiūros dar-
bus paveskite atlikti mūsų kvalifi-
kuotiems dirbtuvių darbuotojams. 
Naudokite tik originalias  
atsargines dalis. Antraip gali įvykti 
nelaimingas atsitikimas!

 Techninės priežiūros ir valymo 
darbus atlikite tik išjungę variklį ir 
ištraukę uždegimo žvakės kištuką. 
Galite susižeisti! 

 Prieš pradėdami visus techni-
nės priežiūros ir valymo darbus 
palaukite, kol prietaisas atvės. 
Variklio elementai yra karšti. Kyla 
pavojus nudegti!

 Dirbdami su peiliu užsidėkite piršti-
nes.

Valymas ir bendrieji techninės 
priežiūros darbai

 Neverskite prietaiso ant šono arba 
į priekį. Gali išbėgti darbiniai skys-
čiai ir sugesti variklis.

• Prietaisas visada turi būti švarus. Prie-
taisą valykite šepečių arba servetėle, 
nenaudokite jokių agresyvių valymo 
priemonių ar tirpiklių. 

 Variklio neplaukite vandeniu, nes gali-
te užteršti degalų tiekimo sistemą.

• Norint išvalyti peilių korpusą, korpuso 
(33) viršuje galima prijungti žarną (žr. 
pav ).

• Baigę pjauti mediniu arba plastikiniu 
daiktu nuvalykite prilipusius augalų 
likučius. Kruopščiai išvalykite ventili-
acijos angas, išmetimo angą ir peilio 
sritį. Nenaudokite kietų arba aštrių 
daiktų, nes jie gali pažeisti prietaisą.

• Retkarčiais alyva sutepkite ratus.
• Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, 

ar nesimato aiškių vejapjovės trūku-
mų, pavyzdžiui, ar dalys neatsilaisvi-
no, nenusidėvėjo ir nėra pažeistos. 
Patikrinkite, ar visos veržlės, sraigtai ir 
varžtai tvirtai priveržti. 

• Patikrinkite, ar gaubtai ir apsauginiai 
įrenginiai nepažeisti ir stipriai pritvirtin-
ti. Prireikus juos pakeiskite.

Oro filtro keitimas 

 Niekada neeksploatuokite prietaiso 
be oro filtro. Dulkės ir nešvarumai 
patenka į variklį ir gali sugadinti 
įrenginį. 

 1. Atlaisvinkite oro filtro gaubto (14) 
varžtą ir atlenkite gaubtą.
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 2. Išimkite oro filtrą (13).
 3. Oro filtrą pakeiskite nauju filtru 

(žr. „Atsarginės dalys“).
 4. Naują oro filtrą (13) įmontuokite į 

oro filtro gaubtą (14)
 5. Uždarykite oro filtro uždangalą ir 

jį tvirtai užfiksuokite.

Uždegimo žvakės keitimas / nu-
statymas  

 Nusidėvėjus uždegimo žvakėms 
arba esant per ilgam intervalui tarp 
uždegimų sumažėja variklio galin-
gumas.

 1. Uždegimo žvakės kištuką (11) 
ištraukite traukdami ir sukdami 
uždegimo žvakę (34).

 2. Uždegimo žvakės (34) raktu 
prieš laikrodžio rodyklę išsukite 
uždegimo žvakę.

 3. Tarpumačiu patikrinkite intervalą 
tarp uždegimų (galite įsigyti 
specializuotose parduotuvėse). 
Intervalas tarp uždegimų turi būti 
0,75 mm.

 4. Prireikus nustatykite atstumą ats-
argiai lenkdami uždegimo žvakės 
uždegimo lanką.

 5. Nuvalykite uždegimo žvakę meta-
liniu šepečiu.

 6. Įstatykite nuvalytą ir nustatytą 
uždegimo žvakę arba pakeiskite 
pažeistą uždegimo žvakę nauja 
(Champion XC92YC)  
(rekomenduojamas priveržimo 
momentas yra 20 Nm).

Variklio alyvos keitimas

 Jei norite pakeisti variklio alyvą, 
prietaisą paimkite už rankenos 
lanko ir atlenkite atgal. Neverskite 

prietaiso ant šono, nes gali išbėgti 
darbiniai skysčiai.

 • Pirmą kartą variklio alyvą keiskite 
maždaug po 5 eksploatavimo va-
landų, po to keiskite kas 50 eks-
ploatavimo valandų arba kasmet.

 • Variklio alyvą keiskite, kai variklis 
yra įkaitęs.

 • Panaudotą alyvą utilizuokite 
nekenkdami aplinkai (žr. „Utiliza-
vimas / aplinkos apsauga“).

1. Ištraukite uždegimo žvakės kištuką.
2. Atsukite prietaiso apačioje esantį aly-

vos išleidimo varžtą (su vidiniu ketur-
briauniu). 

3. Variklio alyvą išleiskite į tinkamą 
rezervuarą.

4. Nuvalykite išbėgusią variklio alyvą ir 
vėl įsukite alyvos išleidimo varžtą. 

5. Pastatykite prietaisą horizontaliai ir vėl 
įpilkite variklio alyvos (žr. „Eksploatavi-
mo pradžia“).

Boudeno lynų nustatymas

Jei pasikeitė pavaros Boudeno lyno pa-
dėtis ir jis atsilaisvino, šį lyną galite pare-
guliuoti.

P 1. Atlaisvinkite mažą fiksavimo 
veržlę (35).

 2. - Nustatymo veržlę (36) atsuki-
te prieš laikrodžio rodyklę: 
Boudeno lynas sutrumpėja.

  - Nustatymo veržlę (36) sukite 
pagal laikrodžio rodyklę: 
Boudeno lynas pailgėja.

Peilių galandimas / keitimas

• Ištraukite uždegimo žvakės kištuką ir 
patikrinkite, ar peilis nenusidėvėjo ir 
nėra pažeistas.
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• Atšipusį peilį visada paveskite paga-
ląsti specializuotų dirbtuvių darbuoto-
jams, nes jie gali patikrinti disbalansą.

• Pažeistą peilį arba netinkamai suba-
lansuotą peilį visada keiskite specia-
lizuotose dirbtuvėse. Netinkamai su-
montuotas peilis gali sunkiai sužeisti. 

Karbiuratoriaus nustatymas

Gamykloje iš anksto nustatytas optimalus 
karbiuratoriaus galingumas. Jei reikia 
pakoreguoti nustatymą, tai reikėtų atlikti 
techninės priežiūros dirbtuvėse.

Laikymas

Bendrieji laikymo nurodymai

 Nelaikykite prietaiso neištuštinę 
surinkimo dėžės. Esant karštam 
orui kaistanti žolė pradeda rūgti. 
Gali kilti gaisras.

• Prieš pastatydami prietaisą jį nuva-
lykite ir atlikite techninės priežiūros 
darbus.

• Palaukite, kol variklis atvės ir tik tada 
prietaisą statykite uždarose patalpose.

• Degalus laikykite tik tinkamuose ir 
jiems pritaikytuose rezervuaruose. 

• Prietaisą laikykite sausoje vietoje, ku-
rioje nesikaupia dulkės ir kur jo negali 
pasiekti vaikai.

• Kad laikomas prietaisas neužimtų 
daug vietos, apatinį rankenos lanką 
galite nulenkti žemyn (žr.  mažą 
paveikslėlį). Atlaisvinkite sparnuotąją 
veržlę ir sulankstykite rankenos lanką, 
kad prietaisas neužimtų daug vietos. 
Tai atliekant negalima prispausti Bou-
deno lynų.

• Ant prietaiso nedėkite nailoninių mai-
šų, nes gali kauptis drėgmė ir atsirasti 
pelėsis.

Laikymas, kai prietaisas eksp-
loatuojamas retai

 Jei nepaisysite laikymo nurodymų, 
dėl karbiuratoriuje likusių degalų 
prietaisas gali sunkiai užsivesti arba 
po tam tikro laiko sugesti.

• Benzino bakelį ištuštinkite gerai vėdi-
namoje vietoje. 

• Ištuštinkite karbiuratorių: 
 užveskite variklį ir leiskite jam veikti 

tol, kol variklis sustos. Palaukite, kol 
variklis atvės.

• Pakeiskite alyvą (žr. „Variklio alyvos 
keitimas“).

• Patepkite variklį konservavimo prie-
mone:
- išsukite uždegimo žvakę (žr. skyrių 

„Valymas ir techninė priežiūra – už-
degimo žvakės keitimas / nustaty-
mas“);

- per uždegimo žvakės angą į variklio 
skyrių įpilkite valgomąjį šaukštą va-
riklio alyvos;

- esant patrauktam apsauginiam 
lankui kelis kartus lėtai patraukite 
paleidimo lyną, kad variklio viduje 
pasiskirstytų alyva;

- vėl tvirtai prisukite uždegimo žvakę.
• Panaudotą alyvą ir benzino likučius 

utilizuokite nekenkdami aplinkai (žr. 
„Utilizavimas / aplinkos apsauga“).

 Benzino bakelio nereikia ištuštinti, 
jei į benziną pylėte degalų priedų.

  

Utilizavimas / aplinkos 
apsauga
• Prietaisą, priedus ir pakuotę perduokite 

utilizuoti aplinkos apsaugos atliekų uti-
lizavimo įstaigai.
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- Rūpestingai ištuštinkite benzino 
ir alyvos bakelį ir savo prietaisą 
perduokite perdirbimo įstaigai. Nau-
dotas plastikines ir metalines dalis 
galite surūšiuoti ir perduoti atliekų 
utilizavimo įstaigai.

- Panaudotą alyvą ir benzino likučius 
perduokite utilizavimo įstaigai ir ne-
pilkite jų į kanalizaciją arba vandens 
nuotakus.

• Jei mums atsiųsite savo sugedusį prie-
taisą, mes jį utilizuosime nemokamai.

• Nupjautos žolės nemeskite į šiukšlių 
konteinerius, ją nuvežkite į kompostavi-
mo vietą arba kaip trąšas paskirstykite 
po krūmais ir medžiais.

Garantija

• Šiam prietaisui suteikiama 2 metų ga-
rantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo 
pirkimo datos ir ja gali pasinaudoti tik 
pirmasis pirkėjas. Šis prietaisas nepri-
taikytas naudoti komerciniais tikslais. 
Naudojant komerciniais tikslais neten-
kama teisės į garantiją.

• Garantija netaikoma šiais atvejais:
- žala atsiranda dėl natūralaus nusi-

dėvėjimo, per didelės apkrovos arba 
netinkamų valdymo veiksmų;

- jei prietaisai naudojami komerciniais 
tikslais; 

- pažeidimai, kurie atsiranda dėl eks-

ploatavimo instrukcijos nepaisymo 
arba valymo intervalų nesilaikymo;

- jei jau buvo atlikti savavališki prietai-
so techniniai pakeitimai.

• Garantija taip pat nesuteikiama va-
riklio pažeidimams, jei jie atsiranda 
naudojant netinkamus degalus ar 
netinkamą degalų mišinį, visiems 
įrenginio jei jie atsiranda dėl nepakan-
kamo tepimo. 

• Toliau nurodytos dalys dėvisi, todėl 
joms garantija nesuteikiama: pjovimo 
įtaisas, uždegimo žvakės, oro filtras, 
paleidimo lynas.

• Nesiųskite prietaiso prieš tai nepa-
skambinę mums telefonu ir nesusitarę 
su mūsų priežiūros dirbtuvėmis, an-
traip Jums teks išlaidos už nepriimto 
siuntinio grąžinimą.

• Dėmesio: sugedusių prietaisų jokiu 
būdu nesiųskite pripildę degalų arba 
alyvos bakelį. Būtinai ištuštinkite ba-
kelius. Siuntėjas yra atsakingas už ga-
limą materialinę žalą transportuojant 
(išteka alyva / benzinas, kai prietaisas 
padedamas ant šono arba ant viršuti-
nės dalies!) bei kilusį gaisrą.

• Suremontavus arba pakeitus prietaisą 
jo arba įmontuotų kitų atsarginių dalių 
garantijos laikas nepratęsiamas ir 
nauja garantija nesuteikiama. Tai tai-
koma ir naudojantis vietinės priežiūros 
tarnybos paslaugomis.

• Jei mums atsiųsite savo sugedusį prie-
taisą, mes jį utilizuosime nemokamai.
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so techniniai pakeitimai.

• Garantija taip pat nesuteikiama va-
riklio pažeidimams, jei jie atsiranda 
naudojant netinkamus degalus ar 
netinkamą degalų mišinį, visiems 
įrenginio jei jie atsiranda dėl nepakan-
kamo tepimo. 

• Toliau nurodytos dalys dėvisi, todėl 
joms garantija nesuteikiama: pjovimo 
įtaisas, uždegimo žvakės, oro filtras, 
paleidimo lynas.

• Nesiųskite prietaiso prieš tai nepa-
skambinę mums telefonu ir nesusitarę 
su mūsų priežiūros dirbtuvėmis, an-
traip Jums teks išlaidos už nepriimto 
siuntinio grąžinimą.

• Dėmesio: sugedusių prietaisų jokiu 
būdu nesiųskite pripildę degalų arba 
alyvos bakelį. Būtinai ištuštinkite ba-
kelius. Siuntėjas yra atsakingas už ga-
limą materialinę žalą transportuojant 
(išteka alyva / benzinas, kai prietaisas 
padedamas ant šono arba ant viršuti-
nės dalies!) bei kilusį gaisrą.

• Suremontavus arba pakeitus prietaisą 
jo arba įmontuotų kitų atsarginių dalių 
garantijos laikas nepratęsiamas ir 
nauja garantija nesuteikiama. Tai tai-
koma ir naudojantis vietinės priežiūros 
tarnybos paslaugomis.

• Jei mums atsiųsite savo sugedusį prie-
taisą, mes jį utilizuosime nemokamai.
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Techninės priežiūros intervalai

Reguliariai atlikite lentelėje „Techninės priežiūros intervalai“ nurodytus techninės prie-
žiūros darbus. Reguliariai atliekant techninės priežiūros darbus prietaisas tarnaus il-
giau. Be to, jis pjaus optimaliai ir bus galima išvengti nelaimingų atsitikimų.

Techninės priežiūros intervalų lentelė

Techninės priežiūros darbai
(žr. „Valymas ir techninė prie-
žiūra“)

Prieš Po Po pir-
mųjų 5 

val.

Po 8 
val.

Po 50 
val. Kasmet

darbą / darbo

Patikrinti ir priveržti varžtus, 
veržles, sraigtus 

Patikrinti variklio alyvos lygį / 
benzino lygį ir prireikus papil-
dyti variklio alyvos / benzino

 

Nuvalyti valdymo elementus / 
garso slopintuvo sritį  

Pakeisti variklio alyvą   

Pakeisti oro filtrąa 

Nuvalyti / nustatyti /
pakeisti uždegimo žvakę

   


Patikrinti garso slopintuvą ir 
kibirkščių gesinimo įtaisą  

Nuvalyti oro aušinimo sistemąa, 

a jei susikaupia daug dulkių arba nešvarumų reikia valyti dažniau.

Klaidų paieška

Problema Galima priežastis Klaidos šalinimas

Neužsiveda prietaisas

Akumuliatorius (  25) 
išeikvotas arba neįstatytas

Patikrinkite akumuliatoriaus 
įkrovimo būseną,  prireikus 
paveskite suremontuoti kvalifi-
kuotam elektrikui

Sugedo Įjungimo / išjungimo 
(  22) jungiklis

Perduokite suremontuoti  
klientų aptarnavimo centrui.
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Klaidų paieška

Problema Galima priežastis Klaidos šalinimas

Neužsiveda va-
riklis

Bakelyje per mažai benzino. Įpilkite benzino.
Netinkama paleidimo eilės 
tvarka.

Atkreipkite dėmesį į variklio paleidi-
mo instrukciją (žr. „Valdymas“).

Netinkamai įkištas uždegimo 
žvakės ( 11) kištukas, 
aprūko uždegimo žvakės  
( 34) 

Įstatykite uždegimo žvakės kištuką.
Nuvalykite, nustatykite arba pakeis-
kite uždegimo žvakę  
(žr. „Valymas ir techninė priežiūra“).

Netinkamas karbiuratoriaus 
mišinys.

Karbiuratorių nuneškite nustatyti į 
specializuotas dirbtuves.

Variklis užsiveda,  
tačiau prietaisas 
neveikia visu ga-
lingumu.

Nešvarus oro filtras ( 13) Pakeiskite oro filtrą (žr. „Valymas ir 
techninė priežiūra“).

Netinkamas karbiuratoriaus 
mišinys.

Karbiuratorių nuneškite nustatyti į 
specializuotas dirbtuves.

Variklio trūkčioja 
užstringa.

Netinkamas karbiuratoriaus 
mišinys.

Karbiuratorių nuneškite nustatyti į 
specializuotas dirbtuves.

Aprūko uždegimo žvakė  
( 34) 

Nuvalykite, nustatykite arba pakeis-
kite uždegimo žvakes  
(žr. „Valymas ir techninė priežiūra“)

Variklis perkaista

Užsikišo ventiliacijos anga. Išvalykite ventiliacijos angą.
Netinkama uždegimo žvakė  
( 34) Pakeiskite uždegimo žvakę.

Variklyje per mažai variklio 
alyvos.

Įpilkite variklio alyvos (žr. „Eksploa-
tavimo pradžia“).

Pavara neįsijun-
gia.

Pasikeitė Boudeno lynų  
( P36) padėtis

Nustatykite Boudeno lyno trauklę 
arba paveskite jį nustatyti speciali-
zuotoms dirbtuvėms.

Netinka darbo 
rezultatas arba 
variklis veikia 
sunkiai.

Žolė per trumpa arba per 
aukšta.

Pakeiskite pjovimo aukštį.
Žr. „Pjovimo aukščio nustatymas“.

Atbuko peilis Peilį nuneškite pagaląsti į speciali-
zuotas dirbtuves arba pakeiskite.

Peilį blokuoja žolė, pilna žolės 
surinkimo dėžė, 
užsikišo išmetimo kanalas.

Išvalykite žolę (žr. „Valymas ir tech-
ninė priežiūra“).

Peilis nesisuka.
Peilį blokuoja žolė Išvalykite žolę.

Peilis netinkamai sumontuotas. Peilį sumontuokite specializuotose 
dirbtuvėse.

Neįprasti garsai, 
tarškėjimas arba 
vibracija.

Peilis netinkamai sumontuotas Peilį sumontuokite specializuotose 
dirbtuvėse.Peilis pažeistas




