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Duomenys skydelyje
Šie duomenys labai svarbūs vėliau 
užsakant atsargines dalis ir klientų 
aptarnavimo tarnybai. Skydelį 
rasite po / prieš vairuotojo sėdyne. 
Įrašykite visus duomenis, esančius 
skydelyje, į šias eilutes.

Šiuos ir kitus duomenis apie įren-
ginį rasite atskiroje ES atitikties 
deklaracijoje, kuri yra neatskiriama 
šios naudojimo instrukcijos dalis.
Modelio numerio 
identifikacija
Penktas ženklas nurodo seriją. 
Pvz.
Modelio numeris: 
13BT793G678 =700-ji serija.
Paveikslėliai

Išskleiskite naudojimo instrukcijos 
pradžioje esančius puslapius su 
paveikslėliais. Šioje instrukcijoje 
aprašyti įvairūs modeliai. Iliustraci-
jos gali skirtis nuo įsigyto modelio 
išvaizdos.

Jūsų saugumui 

Tinkamai naudokitės 
įrenginiu
Šis įrenginys skirtas naudoti:
– Kaip traktoriumi vejoms pjauti 

prie namų ir mėgėjiškuose 
soduose.

– Su priedu, kuris yra aiškiai skirtas 
šiam traktoriui.

– laikantis šioje naudojimo instruk-
cijoje esančio aprašymo ir 
saugos nurodymų.

Naudojant kaip nors kitaip laikoma, 
kad naudojama ne pagal paskirtį. 
Naudojant ne pagal paskirtį 
netaikoma garantija, ir gamintojas 
neprisiima jokios atsakomybės. 
Naudotojas atsako už visus pašali-
nių ir jų nuosavybės nuostolius.
Savavališkai pakeitus įrenginį, 
gamintojas neatsako už galimus 
nuostolius.
Šiuo įrenginiu neleidžiama važiuoti 
transportui skirtomis gatvėmis ir 
vežti žmones.

Bendrieji saugos nurodymai
Atidžiai perskaitykite šią naudojimo 
instrukciją prieš pirmą kartą naudo-
damiesi įrenginiu ir laikykitės joje 
esančių nurodymų.
Informuokite kitus naudotojus, kaip 
tinkamai juo naudotis.
Naudokitės juo tik palaikydami 
gamintojo nurodytą techninę būklę, 
kaip ir įsigijimo momentu.
Laikykite šią naudojimo instrukciją 
taip, kad, prireikus, ją būtų lengva 
rasti.
Keičiantis įrenginio savininkui, per-
duokite kartu ir naudojimo instruk-
ciją.
Atsarginės detalės ir priedai privalo 
atitikti gamintojo nustatytus reikala-
vimus.
Todėl naudokite tik originalias ats-
argines detales ir originalius atsar-
ginius priedus, arba gamintojo 
leidžiamas naudoti atsargines 
detales ir priedų dalis.
Remontuoti atiduokite tik speciali-
zuotam servisui.

Prieš pradedant darbą įrenginiu
Įrenginio neleidžiama naudoti, jei 
esate pavargę arba sergate.
Asmenys, kurie dirbs mašina, 
neturi būti naudoję svaiginamųjų 
medžiagų (pvz., alkoholio, narko-
tikų arba medikamentų). Jaunesni-
ems kaip 16 metų asmenims prie-
taisą valdyti arba su juo daryti 
kitokius darbus, pvz., atlikti ein-
amąją techninę priežiūrą, valyti, 
reguliuoti, draudžiama. Vietos rei-
kalavimuose gali būti nustatytas 
minimalus naudotojų amžius.
Asmenims (įskaitant vaikus) su 
ribotais fiziniais, jutiniais arba proti-
niais sugebėjimais ar neturintiems 
patyrimo ir/arba užtektinai žinių 
šiuo prietaisu naudotis nepatartina, 
nebent šalia būtų asmuo, atsakin-
gas už jų saugumą arba jis suteiktų 
informaciją apie šio prietaiso nau-
dojimą.
Nepalikite vaikų be priežiūros ir įsi-
tikinkite, ar jie nežaidžia su įrengi-
niu.
Prieš pradėdami darbą, susipažin-
kite su visais įtaisais ir valdymo ele-
mentais bei jų veikimu.
Degalus laikykite tik tam skirtoje 
taroje toliau nuo šildymo įtaisų 
(pvz., krosnių ar šildytuvų).
Pakeiskite pažeistą išmetimo vam-
zdį, degalų baką ar degalų bako 
dangtelį.
Pagal taisykles prijunkite montuo-
jamas priekabas arba primontuoja-
mus prietaisus. Primontuojami 
prietaisai, priekabos bei pripildyti 
žolės surinkimo įtaisai keičia važia-
vimo sąlygas, visų pirma valdo-
mumą, stabdymo jėgą ir stabilumą.
Dirbant įrenginiu
Dirbdami įrenginiu ar atlikdami 
techninę priežiūrą, apsirenkite tin-
kamais darbiniais drabužiais (pvz., 
avėkite apsauginius batus, vilkėkite 
ilgas kelnes ir prigludusius dra-
bužius, naudokitės apsauginiais 
akiniais ir klausos organų 
apsauga).
Dirbant be klausos organų apsau-
gos, galima netekti klausos.
Naudokite įrenginį tik tuomet, kai jo 
techninė būklė nepriekaištinga.
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Niekada nekeiskite gamykloje 
atliktų variklio nustatymų.
Nepilkite į įrenginį degalų, jei 
variklis veikia arba yra karštas. 
Degalų į įrenginį pilkite tik lauke.
Venkite atviros liepsnos, kibirkščia-
vimo ir nerūkykite.
Įsitikinkite, kad darbo zonoje nėra 
pašalinių asmenų, visų pirma vaikų 
ir gyvūnų.
Patikrinkite vietovę, kurioje dirbsite 
įrenginiu ir pašalinkite visus daik-
tus, kurie galėtų būti pagriebiami ir 
sviedžiami dirbant. Taip išvengsite 
sužeidimų ir traktoriaus gedimų.
Nepjaukite žolės statesniuose, 
negu 20% nuolydžiuose. Darbas 
esant nuolydžiui pavojingas; įrengi-
nys gali apvirsti arba nuslysti.
Ant nuolydžių užvažiuokite kiek 
galima sklandžiau ir pristabdykite; 
važiuodami žemyn įjunkite san-
kabą ir judėkite lėtai. Niekuomet 
nevažiuokite skersai šlaito, visuo-
met tik aukštyn arba žemyn.
Dirbkite įrenginiu tik dieną arba 
esant pakankamam dirbtiniam apš-
vietimui.
Įrenginys neskirtas žmonėms vežti.
Neimkite keleivių.
Niekada nevažiuokite su atidarytu 
variklio gaubtu.
Prieš atliekant visus įrenginio 
priežiūros darbus
Saugokitės sužeidimo. Prieš atlik-
dami visus įrenginio priežiūros dar-
bus:
– išjunkite variklį,
– ištraukite iš užvedimo spynos 

raktelį,
– užfiksuokite stabdį,
– palaukite, kol visos judančios 

dalys visiškai sustos ir atvės 
variklis,

– Ištraukite variklio uždegimo 
žvakės kištuką, kad būtų neįma-
noma atsitiktinai paleisti variklio.

Pabaigus dirbti įrenginiu
Palikite įrenginį tik sustabdę variklį. 
Įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite 
uždegimo raktą.

Saugos įtaisai
Saugos įtaisai užtikrina Jūsų saugą 
ir visuomet turi funkcionuoti.
Jūs neturite teisės kaip nors 
keisti saugos įtaisus ar veikimą.
Toliau yra išvardyti saugos įtaisai.
Žolės išmetimo vožtuvas 
ir žolės surinkimo įtaisas
Išmetimo vožtuvas (4pav.) ir žolės 
surinkimo įtaisas apsaugo nuo 
sužeidimo žolės pjovimo peiliu ar 
išmetamais daiktais. Traktoriumi 
galima naudotis tik su sumontuotu 
žolės išmetimo vožtuvu ir surinkimo 
įtaisu.
Apsauginė blokavimo sistema
Apsauginė blokavimo sistema 
leidžia įjungti variklį tik tada, kai:
– vairuotojas sėdi savo vietoje ant 

sėdynės,
– stabdžio pedalas nuspaustas 

arba parkavimo stabdis yra 
parkavimo padėtyje,

– važiavimo krypties svirtelė arba 
važiavimo pedalas padėtyje „N“,

– Žolės pjovimo įtaisas išjungtas, 
t.y: PTO jungiklis arba PTO 
svirtis padėtyje „0/Aus/Off“ 
(išjungta) (PTO = galios įjun-
gimas).

Apsauginė blokavimo sistema 
išjungs variklį, jei vairuotojas paliks 
savo vietą, nestabdydamas ir neiš-
jungdamas žolės pjovimo įtaiso.
Apsauginė blokavimo sistema 
neleidžia, esant žolės išmetimo sis-
temai, nukreiptai atgal, pjauti veją 
be nukreiptuvo arba žolės surin-
kimo įtaiso (automatiškai išjungia-
mas variklis arba pjovimo įtaisas).
Apsauginė blokavimo sistema 
neleidžia važiuoti atbulomis su 
įjungtu žolės pjovimo įtaisu (auto-
matiškai išjungiamas variklis arba 
atjungiamas pjovimo įtaisas).
Todėl prieš atbulinį važiavimą 
išjunkite pjovimo įtaisą, priklauso-
mai nuo modelio PTO jungikliu 
arba PTO svirtele.

Simboliai ant įrenginio
Ant įrenginio yra lipdukai su įvairi-
ais simboliais. Toliau pateikiame 
šių simbolių paaiškinimą.

Dėmesio!
Prieš naudojantis, 
susipažinkite su inst-
rukcija!

Pašaliniai turi būti 
atokiau nuo darbo 
vietos!

Gali sužeisti besisu-
kantys peiliai ar 
detalės. Kai įrenginys 
veikia, nekišti rankų ir 
kojų į angas.

Gali sužeisti besisu-
kantys peiliai ar 
detalės.

Išmetama žolė arba 
kieti daiktai kelia 
sužeidimo pavojų.

Pavojinga dirbti ant 
šlaito.
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Prieš atlikdami žolės 
pjovimo įtaiso 
techninės priežiūros 
darbus, ištraukite 
uždegimo žvakės 
kištuką! Laikykite ran-
kas ir kojas kuo toliau 
nuo žolės pjovimo 
įtaiso! 
Prieš valydami, regu-
liuodami ar tikrindami 
įrenginį, išjunkite jį ir 
ištraukite uždegimo 
žvakės kištuką!
Dėmesio! Sprogimo 
pavojus.

Akumuliatorių bateri-
jos elektrolitas/rūgš-
ties poveikio pavojus.

Nešiokite apsaugi-
nius akinius.

Draudžiama ugnis, 
kibirkštys, atvira liep-
sna ir rūkymas.

Senų baterijų nega-
lima mesti į buitines 
atliekas.

Prieš bet kokius 
techninės priežiūros 
darbus ištraukite 
uždegimo raktą ir 
atsižvelkite į nurody-
mus šioje instrukci-
joje.
Užlipdami ir nulip-
dami jokiu būdu neuž-
minkite ant pjovimo 
įtaiso.
Perspėjimas apie 
karštą paviršių!

Prieš paversdami prietaisą, bateriją 
išmontuokite.

Naudojant priekabą neviršyti šių 
maksimalių reikšmių:
Maks. šlaito nuolydis 14%
Maks. apkrova, tenkanti prikabi-
nimo įtaisui 25 kg
Maks. prikabinama apkrova
(priekaba ir krovinys) 180 kg

Prietaisą galima eksploatuoti tik su 
primontuotu išmetamuoju vožtuvu 
arba uždaromąja mulčiavimo įtaiso 
dalimi.
Šie simboliai ant įrenginio visuomet 
turi būti įskaitomi.
Pakeiskite pažeistus arba 
nebeįskaitomus simbolius.

Simboliai šioje instrukcijoje
Šioje instrukcijoje naudojami toliau 
išvardyti simboliai.

Pavojus
Jums nurodomas pavojai, susiję su 
atliekamais veiksmais ir jų metu 
kylančia grėsme žmonėms.

Dėmesio
Jums nurodomas pavojai, susiję su 
atliekamais veiksmais ir galintys 
sukelti materialinių nuostolių 
grėsmę.

Nurodymas
Pažymi svarbią informaciją ir nau-
dojimo patarimus.

Padėties nurodymas
Nurodydami padėtį įrenginyje 
(pvz., kairėje, dešinėje) visuomet 
tai darome sėdinčio vairuotojo 
sėdynėje žmogaus atžvilgiu.

Nurodymas dėl utilizavimo
Pakuočių likučius, senus įrenginius 
ir t. t. pašalinkite remdamiesi vietos 
teisės aktų reikalavimais.

Montavimas

Sėdynės montavimas
Sėdynė be reguliavimo 
rankenėlės:
1 pav.
Sėdynė su reguliavimo 
rankenėle
2 pav.

Vairo montavimas
3 pav.
 Vairą (1) užmaukite ant vairo 

veleno (2).
 Uždėkite tarpines (3) ir vairą 

užfiksuokite varžtu (4).

Nurodymas
Tarpinę (3) uždėkite su įlinkiu į 
viršų.
 Uždėkite gaubtuvėlį (5, priklau-

somai nuo modelio).

Išmetimo vožtuvo 
montavimas
(Traktorius su šoniniu žolės 
išmetimo vožtuvu)
4a pav.
 Nuimkite nuo išmetimo vožtuvo 

sraigtus, veržles ir poveržles.
 Įstatykite išmetimo dangtelį (1) ir 

sumontuokite su varžtais, pover-
žlėmis ir veržlėmis.

 Pjovimo įtaiso ratukus (2) tvirtin-
kite komplekte esančiais sraig-
tais ir veržlėmis su poveržlėmis.

4b pav.
Žolės išmetimo vožtuvas ir žolės 
pjovimo ratukai jau sumontuoti.
 Žolės išmetimo vožtuvą lengvai 

pastumkite atgal ir nuimkite skar-
dinį transportavimo fiksatorių. 
Išmetimo vožtuvas automatiškai 
užsidarys.

Žolės surinkimo įtaiso 
montavimas 
(priklausomai nuo modelio)
 Žiūrėk atskirą instrukciją 

„Žolės surinkimo įtaisas“.
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Baterijos įdiegimas į 
eksploataciją
5 pav.

Pavojus 
Apsinuodijimo ir susižalojimo elekt-
rolitu pavojus
Dėvėkite apsauginius akinius ir 
mūvėkite apsaugines pirštines. 
Venkite odos kontakto su elektro-
litu. Jei elektrolito pakliūtų ant veido 
ar į akis, nedelsdami nuplaukite 
šaltu vandeniu ir kreipkitės į gydy-
toją. 
Jei atsitiktinai nurytumėte elektro-
lito, išgerkite daug vandens 
ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. 
Laikykite bateriją vaikams nepriein-
amoje vietoje. 
Nepaverskite akumuliatorių bateri-
jos, gali ištekėti elektrolitas.
Atliekamą baterijos rūgštį priduo-
kite tiems, kurie ja prekiauja arba 
atitinkamai utilizacijos tarnybai.

Dėmesio 
Elektrolito ir jo garų keliamas 
gaisro, sprogimo ir korozijos 
pavojus
Tučtuojau nuvalykite tą traktoriaus 
vietą, ant kurios užtiško baterijos 
rūgšties. Elektrolitas sukelia koro-
ziją.
Nerūkykite, degantys ir karšti daik-
tai turi būti kuo toliau nuo baterijos. 
Bateriją įkraukite tik gerai vėdin-
amose, sausose patalpose. Gali-
mas baterijos trumpasis jungimas 
darbo metu. Nepasidėkite įrankio 
ar kokio nors metalinio daikto ant 
baterijos.

Dėmesio
Atjungdami ir prijungdami bateriją 
laikykitės gnybtų jungimo tvarkos. 
Bateriją pradėti naudoti tik su 
sumontuotu baterijos polių 
uždanga (atsižvelgiant į konstruk-
ciją kaip dengiamasis dangtelis prie 
teigiamojo poliaus arba kaip visos 
baterijos apsauginis dangtelis).
Montavimas (5a pav.):
 Pirma prijunkite raudoną kabelį 

(+/teigiamą polių), po to juodą 
kabelį (–/neigiamą polių).

 Sumontuokite baterijos polių 
uždangą.

Išmontuojant:

 Išmontuokite baterijos polių 
uždangą.

 Pirmiausia atjunkite juodą kabelį 
(–/neigiamą polių), po to raudoną 
kabelį (+/teigiamą polių).

Nurodymas
Baterija yra po vairuotojo sėdyne.
Tiekiant „priežiūros 
nereikalingą/hermetišką“ 
bateriją (1 tipas)
(Baterija be kamščių)
Baterija gamykloje pripildoma elek-
trolito ir hermetiškai uždaroma. 
Tačiau ir „priežiūros nereikalauja-
nčią“ bateriją vis dėlto reikia 
prižiūrėti, kad pailgėtų jos eksploa-
tavimo trukmė.
 Laikykite bateriją švariai.
 Venkite vartyti bateriją. Netgi iš 

„hermetiškos“ baterijos gali 
ištekėti elektrolito, jei ją paver-
site.

 Prieš pirmą naudojimą bateriją 
kraukite 1–2 valandas baterijų 
įkrovikliu (maksimali krovimo 
srovė 12 V, 6 A). Įkrovę pirmiau-
siai ištraukite įkroviklio tinklo 
kištuką, tada bateriją atjunkite 
nuo gnybtų (taip pat žr. įkroviklio 
naudojimo instrukciją).

Tiekiant neužpildytą elektrolitu 
akumuliatorių bateriją (2 tipas)
(Baterija su kamščiais)
 Išimkite baterijos celių kamščius 

(5b pav.).
 Įpilkite į kiekvieną celę baterijų 

rūgšties tiek, kad lygis būtų 1 cm 
žemiau angos.

 Leiskite baterijai apie 30 minučių 
pastovėti, kad elektrolitas įsi-
gertų į švininius elektrodus.

 Patikrinkite elektrolito lygį.
 Prieš pirmą naudojimą bateriją 

kraukite 2–6 valandas baterijų 
įkrovikliu (maksimali krovimo 
srovė 12 V, 6 A). Įkrovę pirmiau-
siai ištraukite įkroviklio tinklo 
kištuką, tada bateriją atjunkite 
nuo gnybtų (taip pat žr. įkroviklio 
naudojimo instrukciją).

 Sumontuokite baterijos celių 
kamščius.

 Įstatykite bateriją į traktorių.

 Prijunkite pirmiausia raudoną (+), 
po to juodą (–) kabelį.

 Vėliau pildykite baterijas tik desti-
liuotu vandeniu (kontroliuokite 
kas 2 mėnesius).

 Laikykite bateriją švariai.

Valdymo ir indikacijos 
elementai

Dėmesio. Galimas įrenginio 
sugadinimas.
Pirmiausia aprašysime valdymo ir 
rodmenų elementų funkcijas. Dar 
nevykdykite jokių funkcijų!

Uždegimo spynelė 
(priklauso nuo modelio)
6a pav.
Paleidimas: Pasukite raktelį į 
dešinę, į padėtį , iki motoras 
užsiveda. Po to raktelį palikite. 
Raktas nustatytas į padėtį .
Stabdymas: Pasukite raktą į kairę, į 
padėtį  .

Nurodymas
Jei užvedimo spynoje yra šviesos 
padėtis , šviesa įsijungia, kai 
užvedimo raktas, paleidus variklį, 
grąžinamas į šią padėtį.

Uždegimo spynelė su OCR 
funkcija 
(priklauso nuo modelio)
6b pav.
Šioje užvedimo spynelėje yra 
įrengta OCR funkcija (= Vairuotojas 
gali kontroliuoti kaip pjaunama 
žolė, kai važiuoja atbuline eiga).
Paleidimas: Pasukite raktelį į 
dešinę, į padėtį , iki motoras 
užsiveda. Po to raktelį palikite. 
Raktas padėtyje  (įprasta 
padėtis) įgalina žolės pjovimą važi-
uojant pirmyn.
OCR padėtis: raktą pasukite į kairę 
nuo įprastos padėties į važiavimo 
atbuline eiga padėtį  ir 
nuspauskite jungiklį (1).
Užsidega kontrolinė lemputė (2) ir 
signalizuoja vairuotojui, kad šiuo 
metu galima pjauti žolę tik važiuo-
jant į priekį ir atbuline eiga.
Stabdymas: Pasukite raktą į kairę, į 
padėtį .

!
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Nurodymas
Naudokitės OCR funkcija tik tada, 
kai tai būtinai reikalinga. Kitais 
atvejais raktelis turi būti startinėje 
padėtyje. OCR funkcija išjungiama 
automatiškai, kai tik raktelis pasu-
kamas į startinę padėtį arba kai 
išjungiamas variklis (variklį sust-
abdo arba išjungia apsauginė blo-
kavimo sistema).

Droselis 
(priklauso nuo konstrukcijos)
7 pav.
Paleidžiant variklį šaltu oru, reikia 
atidaryti droselį (7a pav.) arba kuro 
padavimo svertelį perstatyti į padėtį 

 (7b pav.).

Akceleratoriaus svirtis
8 pav.
Sklandžiam variklio sukimosi 
greičio reguliavimui. Didelis variklio 
sukimosi greitis = . 
Lėtas variklio sukimosi greitis 
= .

Sankabos ir stabdžio 
pedalas (tik modeliams su 
„Transmatic“ pavara)
9 pav.
Pusiau nuspaustas pedalas 
= sankabos įjungimas.
Stabdyti 
= pedalą paspausti iki galo.

Nurodymas
Taip pat skirtas įjungti / išjungti sto-
vėjimo stabdį.

Stabdžio pedalas
9 pav.
Stabdymas = pedalo paspaudimas

Nurodymas
Taip pat skirtas įjungti / išjungti 
stovėjimo stabdį.

Važiavimo krypties svertelis 
(tik modeliuose su 
„Transmatic“ pavara)
10 pav.
Perjungimas galimas tik traktoriui 
stovint.

Tam stabdžio ir sankabos pedalą 
paspauskite iki galo ir laikykite toje 
padėtyje.
Pirmyn =  svirtelė padėtyje „F/ “
Tuščioji veika 
= svirtelė padėtyje „N“
Atgal = svirtelė padėtyje „R/ “
Kiekvieną kartą prieš keičiant važi-
avimo kryptį prietaisą reikia sustab-
dyti.

Pjovimo aukščio reguliavimo 
svirtis
11 pav.
Didesnis pjovimo aukštis – pjovimo 
įtaisas aukštai 
= svirtelė padėtyje „5 (H)“.
Mažesnis pjovimo aukštis – pjo-
vimo įtaisas žemai 
= svirtelė padėtyje „1 (L)“.

PTO svirtis
12 pav.
PTO svirtis naudojama mechani-
niam žolės pjovimo įtaisui įjungti ir 
išjungti.
Išjungti pjovimo įtaisą 0/  
= svirtį patraukite atgal, iki galo.
Įjunkite pjovimo įtaisą I/  
= Svirtelę lėtai paspauskite pirmyn, 
iki galo

Prietaisų su hidrostatine / 
automatine pavara 
stovėjimo stabdys
13 pav.
Įjunkite rankinį stabdį: stabdžio 
pedalą nuspauskite iki galo ir svirtį 
nustatykite į padėtį „I“.
Atlaisvinkite rankinį stabdį: stab-
džio pedalą nuspauskite iki galo ir 
svirtį nustatykite į padėtį „0“.

Prietaisų su „Transmatic“ 
pavara greičio pavarų/
rankinio stabdžio svirtis
14 pav.
Nedidelis greitis 
= nustatykite svirtį į padėtį „1“.
Didelis greitis 
= nustatykite svirtį į padėtį „6“ arba 
„7“ (pasirinktinai).

Greičio didinimas 
= Važiavimo pavaras perstatykite 
neliesdami sankabos/stabdžio 
pedalo.
Greičio mažinimas 
= Važiavimo pavaras perstatykite 
nuspausdami (pusiau įspausdami) 
sankabos/stabdžio pedalą.
Parkavimo stabdžio įjungimas: iki 
galo nuspaudžiamas sankabos ir 
stabdžio pedalas, svertelis per-
statomas į padėtį .
Išjunkite stovėjimo stabdį: iki galo 
nuspaudžiamas sankabos ir stab-
džio pedalas, svertelis perstatomas 
į kurią nors važiavimo greičio 
padėtį.

Prietaisų su hidrostatine 
pavara važiavimo svirtis 
(priklausomai nuo modelio)
15 pav.
Važiavimo svirtele sklandžiai regu-
liuojamas greitis ir keičiama važia-
vimo kryptis:
Pirmyn:
Greitas važiavimas pirmyn 
= svirtelė padėtyje „F/ “.
Maksimalus žolės pjovimo greitis 
= nustatykite svirtį į 
padėtį „ / “.
Stabdymas:
Pristabdymui bei keičiant kryptį 
= svirtelėpadėtyje“N“.
Atgal:
Važiavimas atbulomis 
= svirtelėpadėtyje“R/ “.

Nurodymas
– Kuo toliau svirtelė perstumiama 

„R“ arba „F“ kryptimi, tuo greičiau 
važiuoja mašina.

– Paspaudus ir vėl atleidus stab-
džio pedalą, važiavimo svertelis 
pasislenka „N“ padėties kryptimi 
ir važiavimo greitis sumažėja.
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Prietaisų su hidrostatine 
pavara (priklausomai nuo 
modelio)/automatine pavara 
važiavimo pedalas
16 pav.
Važiavimo pedalu galima 
sklandžiai reguliuoti važiavimo 
greitį ir keisti važiavimo kryptį:
Pirmyn = akceleratoriaus pedalas 
nuspaudžiamas į priekį 
(važiavimo kryptimi ); juo labiau 
nuspaudžiamas, tuo greičiau važi-
uojama pirmyn.
Stabdymas (sustojimui ar krypties 
pakeitimui) = pedalo atleidimui (N-
padėtis).
Atgal = akceleratoriaus padalą 
nuspaudžiamas atgal (prieš važia-
vimo kryptį ); juo labiau nuspau-
džiamas atgal, tuo greičiau važiuo-
jama atgal.

Nurodymas
Jei įjungtas stovėjimo stabdis, 
akceleratoriaus pedalo nuspausti 
neįmanoma.

Prietaisų su automatine 
pavara pavaros atfiksavimas
17a pav.
Svirtis yra prietaiso kairėje pusėje, 
tarp laiptelio ir užpakalinio rato.
Jei norite stumti įrenginį, kai variklis 
yra išjungtas:
 Svirtį paspauskite į vidinę pusę, 

patraukite į išorę ir išsukite atgal. 
Svirtis užfiksuota prieš laikiklį.

Jei norite važiuoti:
 Svirtį pastumkite į kairę ir įspaus-

kite.

Pavaros išjungimas 
mašinoms su hidrostatine 
pavara
Prietaisai su važiavimo svirtimi
17b pav.
Svertelis yra įrenginio nugarėlėje.
Jei norite stumti įrenginį, kai variklis 
yra išjungtas:
 Ištraukite svirtelę ir perstatykite jį 

į dešinę.
Jei norite važiuoti:
 Svirtį pastumkite į kairę ir įspaus-

kite.

Prietaisai su važiavimo pedalu
17c pav.
Svirtis yra prietaiso kairėje pusėje, 
tarp laiptelio ir užpakalinio rato.
Jei norite stumti įrenginį, kai variklis 
yra išjungtas:
 Ištraukite svirtelę ir perstatykite jį 

į dešinę.
Jei norite važiuoti:
 Svirtį pastumkite į kairę ir įspaus-

kite.

Kombinuotas indikatorius 
(priklauso nuo modelio)
18 pav.
Priklausomai nuo modelio, kom-
binuotą indikatorių gali sudaryti šie 
elementai.
Alyvos slėgio (1):
Jei lemputė užsidega veikiant 
varikliui, tuoj pat išjunkite variklį ir 
patikrinkite alyvos būklę. Esant 
galimybei pasinaudokite serviso 
dirbtuvių paslaugomis.
Sankabos (2):
Užsidega, jeigu, užvedant variklį 
nenuspaustas sankabos ir stabdžio 
pedalas arba jei parkavimo stabdis 
neužfiksuotas.
Žolės pjovimo įtaiso (3): 
Užsidega, jei užvedant variklį neat-
jungtas žolės pjovimo įtaisas.
Baterijos krovimo indikatorius (4):
Jei užsidega, veikiant varikliui, 
baterija nepakankamai įkrauta. 
Esant galimybei pasinaudokite ser-
viso dirbtuvių paslaugomis.
Darbo valandų skaitiklis (5):
Įjungus uždegimą rodo darbo 
valandų skaičių.
Ampermetras (6):
Rodo generatoriaus tiekiamą bate-
rijai įkrovos srovę.
Mažas sukimosi greitis 
= rodyklė skalės viduryje.
Didelis sukimosi greitis 
= rodyklė dešinėje skalės pusėje.

Priklausomos nuo modelio 
funkcijos:
– Įjungus degimą, trumpai paro-

doma akumuliatoriaus įtampa, o 
paskui pradedamos rodyti darbo 
valandos.
Darbo valandos skaičiuojamos 
visada, išskyrus tada, kai degimo 
raktelis pasuktas į padėtį „Stop“ 
arba ištrauktas.

– Kas 50 darbo valandų (priklau-
somai nuo modelio) ekrane 5 
minutėms pasirodo pranešimas 
„CHG/OIL“, raginantis keisti 
alyvą. Šis pranešimas perio-
diškai atsiras artimiausias 2 
darbo valandas. Alyvos keitimo 
intervalai nurodyti variklio inst-
rukcijoje.

Žibintai 
(priklauso nuo modelio)
21 pav.
Žibintų įjungimas 
= mygtukas ties „ON“.
Kai kuriuose modeliuose nėra švie-
sos žibintų.
Žibintai dega, kol veikia variklis, 
kitaip tariant, kol užvedimo raktas 
nustatytas į padėtį  (priklauso-
mai nuo modelio). 

Sėdynė su reguliavimo 
rankenėle (priklauso nuo 
modelio)
19 pav.
Patraukite svirtelę ir reguliuokite 
sėdynę.

Valdymas

Vykdykite ir tuos nurodymus, 
kurie yra variklio naudojimo 
vadove!

Pavojus 
Pavojus susižeisti
Pašaliniai, ypač vaikai ir gyvūnai, 
turi būti atokiau nuo įrenginio, 
kuriuo dirbama. 
Juos gali sužeisti išmetami akme-
nys ar pan. Vaikams neleistina 
dirbti įrenginiu. Būkite ypatingai 
atsargūs, kai pjaunate žolę važiuo-
dami atbuline eiga (naudodami 
įrenginius su OCR jungikliu). 
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Netoliese veikiančio prietaiso 
neleidžiama būti žmonėms.
Neleistina ištuštinti žolės surinkimo 
įtaiso, veikiant žolės pjovimo įtaisui. 
Tuštinant žolės surinkimo įtaisą, 
Jus ar kitus asmenis gali sužeisti 
išmetama nupjauta žolė.
Atidarydami ir uždarydami žolės 
surinkimo įrenginį būkite ypač ats-
argūs, nes kyla prispaudimo pavo-
jus.
Stačiose nuokalnėse įrenginys gali 
apvirsti ir Jūs galite susižeisti. 
Niekuomet nevažiuokite skersai 
nuolydžio, tik aukštyn arba žemyn. 
Važiuokite šlaitu tik jei nuolydis ne 
didesnis nei 20 %. Nebandykite 
suktis ant šlaito.
Pjaunant drėgną žolę dėl sumažin-
tos sukibimo su dirva jėgos įrengi-
nys gali nuslysti ir Jūs galite 
pargriūti. Pjaukite tik sausą žolę.
Nelaimingus atsitikimus gali sąly-
goti pernelyg didelis greitis.
Pjaudami žolę naudokitės ženklais, 
kuriuos, pvz., pastatykite ties stači-
omis nuokalnėmis, medžiais, krū-
mais, gyvatvorėmis pakankamu 
atstumu. 
Ypatingai atsargiai reikia važiuoti 
atbuline eiga.
Patikrinkite vietovę, kurioje ruoši-
atės pjauti žolę ir pašalinkite visus 
daiktus, kurie gali būti, pjaunant 
žolę, pagriebiami ir sviedžiami.
Jei žolės pjovimo įtaisas pagriebia 
svetimkūnį (pvz., akmenį) arba 
įrenginys pradeda neįprastai 
vibruoti: nedelsdami išjunkite 
variklį. Prieš toliau naudojant įren-
ginį, reikia leisti patikrinti speciali-
zuotose dirbtuvėse, ar jis 
nepažeistas.
Pjaunant žolę nieko nestatykite 
priešais išmetimo angą.
Niekuomet neartinkite prie besisu-
kančių dalių ir nekiškite po jomis 
nei rankų, nei kojų.
Visuomet išjunkite variklį ir 
ištraukite uždegimo raktą ir užde-
gimo žvakės kištuką, jei reikia 
atlaisvinti užstrigimą ar pašalinti 
išmetimo kanalo užsikimšimą. 
Nedirbkite su įrenginiu, esant blo-
goms oro sąlygoms, pvz., esant 
lietaus arba perkūnijos pavojui.

Apsinuodijimo smalkėmis pavojus 
Vidaus degimo variklį galima nau-
doti tik lauke. 
Sprogimo ir gaisro pavojus
Degalų / benzino garai yra sprogūs 
ir degalai labai lengvai užsilieps-
noja.
Degalų pilkite prieš paleisdami 
variklį. 
Degalų bakas turi būti uždarytas, 
jei variklis veikia arba yra dar 
karštas. 
Degalų pilkite tik tada, kai variklis 
išjungtas ir atvėsęs. Venkite atviros 
liepsnos, kibirkščiavimo 
ir nerūkykite. Degalų į įrenginį pil-
kite tik lauke.
Nepaleiskite variklio, jei išsiliejo 
degalų. Patraukite įrenginį iš 
užterštos degalais vietos ir 
palaukite, kol išgaruos degalų 
garai.
Tam, kad išvengtumėte gaisro 
pavojaus, šios dalys turi būti neuž-
terštos žolės likučiais ir tepalais: 
Variklis, išmetimo vamzdis, bate-
rija, degalų bakas.

Pavojus 
Susižeidimo dėl įrenginio gedimo 
pavojus
Naudokitės įrenginiu tik tuomet, kai 
jo būklė nepriekaištinga. 
Kiekvieną kartą prieš dirbdami, 
apžiūrėkite įrenginį. Ypač 
kruopščiai tikrinkite saugos įtaisus, 
žolės pjovimo įtaisus su laikikliais, 
valdymo elementus ir varžtinius 
sujungimus, ar jie patikimai laikosi 
ir ar nėra pažeidimų.
Prieš dirbdami, pakeiskite 
pažeistas dalis.

Pavojus 
Pavojus susižeisti
Nedirbkite jokių tikrinimo, kontrolės 
ir techninės priežiūros bei regulia-
vimo darbų, jei variklis veikia arba 
dar yra karštas.

Darbo laikas
Laikykitės vietinių įstatymų, regla-
mentuojančių darbo įrenginiu laiką 
(susižinokite atitinkamose įsta-
igose).

Degalų pylimas ir alyvos 
lygio tikrinimas

Nurodymas
Į variklį įpilama alyvos gamykloje – 
prašome patikrinti, esant reikalui 
papildykite.
 Pilkite bešvinį benziną (20 pav.).
 Degalų baką užpildykite tiek, kad 

nuo užpildymo atvamzdžio apati-
nio krašto liktų 2 cm.

 Tvirtai uždarykite degalų baką.
 Patikrinkite alyvos būklę (20 

pav.). Alyvos lygis turi būti tarp 
„Full/Max.“ ir „Add/Min.“ 
(Paženklinimų vietą žiūrėkite 
variklio instrukcijoje).

Slėgio padangose 
patikrinimas

Nurodymas
Dėl gamyklinių priežasčių slėgis 
padangose gali būti aukštesnis, 
negu būtinas.
 Patikrinkite slėgį padangose. 

Esantreikalui, jį pareguliuokite 
(žr. skyrių „Techninis aptarnavi-
mas“):
– priekyje:  0,8 bar
– užpakalyje:0,7 bar.

Vairuotojo sėdynės 
reguliavimas
 Sėdynę nustatykite į norimą 

padėtį.
Priklauso nuo modelio:
 atsukite varžtus, nustatykite 

sėdynę ir vėl užveržkite varžtus 
(1 pav.)

arba
 patraukite sėdynės reguliavimo 

rankenėlę, nustatykite sėdynę ir 
vėl atleiskite sėdynės regulia-
vimo rankenėlę (19 pav.).

Variklio paleidimas
 Atsisėskite vairuotojo vietoje.
 Išjunkite žolės pjovimo įtaisą: 

PTO (12 pav.) išjunkite ir pakel-
kite pjovimo įtaisą.

 Stabdžio arba stabdžio ir sanka-
bos pedalą (9 pav.) nuspauskite 
iki galo ir laikykite arba užfiksuo-
kite parkavimo stabdį (13/14 
pav.).
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 Važiavimo krypties svirtį/Važia-
vimo svirtį (10/15 pav.) nustaty-
kite į padėtį „N“ . 

Nurodymas
Prietaisai su važiavimo pedalu yra 
„N“-padėtyje, kai nenaudojamas, 
t.y. nespaudžiamas važiavimo 
pedalas (16 pav.).
 Kuro padavimo svirtelę (8 pav.) 

perstatykite į padėtį . 
 Jei variklis šaltas, atidarykite dro-

selį arba kuro padavimo svirtelę 
perstatykite į padėtį  (7 pav.).

 Uždegimo raktelį iki variklio užsi-
vedimo pasukite į padėtį  (6 
pav.) (užvedimo bandymas ne 
ilgiau, negu 5 s, po to 10 s 
pauzė). Jei variklis veikia, užde-
gimo raktą nustatykite į padėtį  
/ . 

 Droselį palaipsniui pridarykite 
(7 pav.).

 Kuro padavimo svirtelę (8 pav.) 
lėtai grąžinkite atgal, iki variklis 
ims veikti ramiai.

Variklio sustabdymas
 Kuro padavimo svirtelę (8pav.) 

nustatykite į vidurinę kuro pada-
vimo padėtį.

 Leiskite varikliui veikti maždaug 
20 sekundžių.

 Uždegimo raktelį (6 pav.) 
pasukite į padėtį .

 Uždegimo raktą ištraukite.
 Prieš palikdami traktorių, 

užfiksuokite parkavimo stabdį.

Važiavimas
 Pavojus

Staigiai pradėjus važiuoti, staigiai 
stabdant ir pernelyg greitai važiuo-
jant įrenginiui daroma žala, be to 
didėja nelaimingo atsitikimo rizika.
Niekuomet nereguliuokite ir neper-
statykite vairuotojo sėdynės važi-
uodami. Važiuodami atbuline eiga, 
būkite ypatingai atsargūs.

 Dėmesio, žala prietaisui
Niekada nekeiskite važiavimo kryp-
ties, prieš tai nesustabdę prietaiso.

Važiavimas hidrostatine 
pavara.
 Paleiskite variklį, kaip aprašyta.
 Atleiskite parkavimo stabdį.
 Pamažu spauskite važiavimo 

svirtį arba važiavimo pedalą 
(priklausomai nuo modelio), kol 
pasieksite norimą greitį.

Važiavimas su „Transmatic“ 
pavara
 Paleiskite variklį, kaip aprašyta.
 Išjunkite stovėjimo stabdį: San-

kabos ir stabdžio pedalą nuspau-
skite iki galo ir laikykite.

 Važiavimo krypties svertelį per-
statykite į atitinkamą padėtį.

 Sverteliu junkite reikiamą važia-
vimo greičio pakopą.

 Sankabos ir stabdžio pedalą 
palaipsniui atleiskite ir pradėkite 
važiuoti.

Važiavimas su automatine 
pavara
 Paleiskite variklį, kaip aprašyta.
 Atleiskite parkavimo stabdį.
 Lėtai spauskite akceleratoriaus 

pedalą, kol pasieksite norimą 
greitį.

Įrenginio sustabdymas
 Važiavimo svirtį pastumkite į 

padėtį „N“ arba atleiskite važia-
vimo pedalą (prietaisai su hid-
rostatine pavara/automatine 
pavara).

 Nuspauskite stabdžio pedalą 
arba sankabos ir stabdžio pedalą 
iki traktoriaus sustojimo.

Vejos pjovimas
 Įprastas pjovimo režimas /

 (žr. užvedimo spynelės 
naudojimosi instrukciją): 
Prieš važiuodami atbuline eiga, 
išjunkite ir pakelkite žolės pjo-
vimo įtaisą.

 Pjovimo režimu atbuline eiga 
 (žr. uždegimo spy-

nelės naudojimo instrukciją):
Būkite ypač atsargūs, kai pjau-
nate žolę važiuodami atbuline 
eiga, ir įjunkite šią funkciją tik tuo 
atveju, jei kitaip neįmanoma.

 Įrenginiui judant ar važiuojant, 
nekeiskite važiavimo krypties.

Mašinos su hidrostatine pavara
 Paleiskite variklį, kaip aprašyta.
 Akceleratoriaus svirtį nustatykite 

į padėtį  tam, kad užtikrin-
tumėte pakankamą galią.

 Atleiskite parkavimo stabdį.
 Įjunkite žolės pjovimo įtaisą.
 Nuleiskite žolės pjovimo įtaisą.
 Važiavimo svirtimi arba važia-

vimo pedalu (priklausomai nuo 
modelio) nustatykite važiavimo 
pirmyn kryptį ir greitį (lėtai spaus-
dami). Įrenginys važiuoja.

Traktoriai su „Transmatic“ 
pavara
 Paleiskite variklį, kaip aprašyta.
 Akceleratoriaus svirtį nustatykite 

į padėtį  tam, kad užtikrin-
tumėte pakankamą galią.

 Išjunkite stovėjimo stabdį: San-
kabos ir stabdžio pedalą nuspau-
skite iki galo ir laikykite.

 Važiavimo krypties svertelį per-
statykite į padėtį „F“ arba pirmyn.

 Sverteliu junkite reikiamą važia-
vimo greičio pakopą.

 Įjungti žolės pjovimo įtaisą:
– Įjunkite PTO

 Nuleiskite žolės pjovimo įtaisą.
 Sankabos ir stabdžio pedalą 

palaipsniui atleiskite ir pradėkite 
važiuoti.

Prietaisai su automatine pavara
 Paleiskite variklį, kaip aprašyta.
 Akceleratoriaus svirtį nustatykite 

į padėtį  tam, kad užtikrin-
tumėte pakankamą galią. 

 Atleiskite parkavimo stabdį.
 Įjunkite žolės pjovimo įtaisą.
 Nuleiskite žolės pjovimo įtaisą.
 Akceleratoriaus pedalu parinkite 

važiavimo kryptį ir greitį 
(palengva spausdami). Įrenginys 
važiuoja.

Bendroji informacija
Reguliuodami pjovimo aukštį ir 
važiavimo greitį neperkraukite įren-
ginio.
Priklausomai nuo žolės vejoje 
aukščio, rūšies ir drėgnumo nure-
guliuojamas pjovimo aukštis ir važi-
avimo greitis taip, kad nupjauta 
žolė rišimo įtaisu būtų be problemų 
surenkama.

!

!
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Jei užsikemša, būtina sumažinti 
važiavimo greitį ir padidinti pjovimo 
aukštį.

Įrenginio pastatymas
 Sustabdykite įrenginį.
 Išjunkite pjovimo įtaisą.
 Akceleratoriaus svirtį nustatykite 

į vidurinę padėtį.
 Pakelkite pjovimo įtaisą į viršų.
 Po 20 sekundžių uždegimo raktą 

nustatykite į  padėtį.
 Uždegimo raktą ištraukite.
 Prieš palikdami traktorių, 

užfiksuokite parkavimo stabdį.

Traktorių su hidrostatine 
pavara perstūmimas
Įrenginį stumkite tik su išjungtu 
varikliu.
 Atleiskite parkavimo stabdį.
 Atlaisvinkite pavarą (17b pav. 

arba 17c pav. priklausomai nuo 
modelio): svirtį ištraukite ir pas-
tumkite dešinėn.

Prieš paleidžiant variklį pavaros 
atblokavimo svirtį nustatykite atgal.

Prietaisų su automatine 
pavara stūmimas
Įrenginį stumkite tik su išjungtu 
varikliu.
 Atleiskite parkavimo stabdį.
 Atblokuokite pavarą (17a pav.): 

Svirtį paspauskite į vidinę pusę, 
patraukite į išorę ir išsukite atgal. 
Svirtis užfiksuota prieš laikiklį.

Prieš paleidžiant variklį pavaros 
atblokavimo svirtį nustatykite atgal.

Mulčiavimas
Naudojant atitinkamus priedus ir 
reikmenis, nupjautą žolę galima 
mulčiuoti. Papildomos informacijos 
galite teirautis firmose prekiauja-
nčių mūsų gaminiais.

Žolės surinkimo įrenginio 
ištuštinimas 
(priklauso nuo modelio)
Žiūrėk atskirą instrukciją 
„Žolės surinkimo įtaisas“.

Patarimai, kaip prižiūrėti 
veją

Vejos pjovimas
Vejoje auga įvairių rūšių žolės. 
Dažnas vejos pjovimas sustiprina 
šaknų vystymąsi, ir susidaro tvirta 
velėna. Jei veją pjaunate retai, įsi-
gali aukštos žolės (pvz., dobilai 
arba saulutės).
Normalus vejos žolės aukštis apy-
tikriai 4–5 cm. Pjauti reikia apie 1/3 
žolės aukščio, taigi kai žolės aukš-
tis 7–8 cm, galima ją trumpinti iki 
normalaus aukščio. 
Žolės negalima trumpinti daugiau, 
negu iki 4 cm, kitaip išdžiūsta 
velėna ir nukenčia atauganti žolė.
Ataugusią žolę (pvz., po atostogų) 
nupjaukite etapais iki normalaus 
aukščio.

Mulčiavimas 
(naudojant priedus)
Žolė susmulkinama mažais 
gabalėliais (apie 1 cm ilgio) ir lieka 
gulėti. Vejoje išlieka daug maisto 
medžiagų.
Optimalūs rezultatai pasiekiami, 
kai žolė vejoje palaikoma neaukšta 
(žr. skyrelį „Vejos pjovimas“).
Mulčiuojant reikia laikytis toliau 
pateiktų nurodymų.
– Nepjauti šlapios žolės.
– Trumpinti žolę ne daugia kaip 2 

cm.
– Važiuoti lėtai.
– Dirbti, esant dideliam variklio 

sukimosi greičiui.
– Reguliariai valyti žolės pjovimo 

įtaisą.

Transportavimas

Traktoriumi važiuokite tik mažus 
atstumus patekimui į kitą veją. 
Didesniam atstumui naudokitės 
transportavimo automobiliu.
Nurodymas: įrenginiui neleidžiama 
važiuoti gatvėmis pagal kelių eismo 
taisykles. 

Trumpi atstumai
Pavojus

Besisukantis žolės pjovimo įtaisas 
gali pagriebti ir sviesti daiktus ir tuo 
padaryti žalos. 
 Važiuodami įrenginiu išjunkite 

žolės pjovimo įtaisą.

Ilgi atstumai
Dėmesio 

Pažeidimai transportuojant
Naudojama transportavimo prie-
monė (pvz., transportavimo auto-
mobilis, pakrovimo platforma ar 
pan.) turi būti tinkamai paruošta (žr. 
priklausančią naudojimo instruk-
ciją). Transportuojant įrenginys turi 
būti patikimai pritvirtintas, kad 
nenuslystų.
Žala aplinkai, ištekėjus degalams
Netransportuokite paversto įrengi-
nio. 
 Paruoškite transportavimo auto-

mobilį.
 Prie transportavimo automobilio 

pritaisykite pakrovimo platformą.
 Prietaiso laisvąja eiga stūmimas 

ant transporterio (atfiksuokite 
pavarą, jei prietaisas yra su hid-
rostatine arba automatine 
pavara).

 Užfiksuokite parkavimo stabdį.
 Pritvirtinkite įrenginį, kad 

nenuslystų.

Valymas ir techninė 
priežiūra

Pavojus 
Sužeidimo pavojus, atsitiktinai 
paleidus variklį
Saugokitės sužeidimo. Prieš atlik-
dami visus įrenginio priežiūros dar-
bus:
– Išjunkite variklį,
– Ištraukite uždegimo raktą.
– Užfiksuokite stabdį,
– Palaukite, kol visos judančios 

dalys visiškai sustos ir atvės 
variklis,

– Ištraukite prie variklio esančių 
žvakių kištuką, kad netyčia 
neįjungtumėte variklio.
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Valymas
Dėmesio

Valymui nenaudokite aukšto slėgio 
valymo įrenginių.
Traktoriaus valymas
 Jei įmanoma, valykite iš karto 

po vejos pjovimo.
 Įrenginį pastatykite ant kieto 

lygaus pagrindo.
 Važiavimo krypties svirtelź per-

junkite į padėtį „F“ arba „R“ (ne 
visuose modeliuose).

 Užfiksuokite parkavimo stabdį.

Nurodymas
Naudojant įrenginį žiemos metu 
kyla ypač didelis rūdijimo ir korozi-
jos pavojus. Įrenginį būtina gerai 
išplauti po kiekvieno panaudojimo.
Žolės pjovimo įtaiso valymas

Pavojus 
Susižeidimo į aštrius žolės pjovimo 
peilius pavojus
Mūvėkite apsaugines pirštines.
Dėl sudėtingos pjovimo mecha-
nizmo pjaunančiųįų detalių konst-
rukcijos, vienos pajudinimas 
sukelia ir kitų judėjimą. Atsargiai 
valykite žolės pjovimo įrankius.

Dėmesio 
Variklio pažeidimas
Nepakreipkite įrenginio daugiau 
kaip 30°. Išsilieję iš bako degalai 
gali pakliūti į degimo kamerą ir 
sugadinti variklį.
 Žolės pjovimo įtaisą pakelkite 

į patį viršų.
 Pjovimo įtaiso vidų išvalykite 

šepečiu, šluotele ar skuduru.
Pjovimo įtaisas su valymo 
purkštukais 
(ne visuose modeliuose)
23 pav.
Pastatykite mašiną lygioje vietoje 
be žvirgždo, akmenėlių ar pan. ir 
įjunkite stovėjimo stabdį.

1.Prie valymo purkštuko pritvirtin-
kite vandens žarną su įprastine 
greitaveike jungtimi. Atsukite 
vandens tiekimo čiaupą.

2.Paleiskite variklį.
3.Nuleiskitežolės pjovimo įtaisą ir 

įjunkite kelioms minutėms.
4. Išjunkitežolės pjovimo įtaisą ir 

variklį.
5.Nuimkite vandens žarną.
Pakartokite 1–5 veiksmus, prijungę 
žarną prie antrojo valymo 
purkštuko (jei jis yra).
Po to, kai baigsite valyti (1–5 veiks-
mai):
 Pakelkite pjovimo įtaisą į viršų.
 Paleiskite variklį ir žolės pjovimo 

įtaisą įjunkite keletui minučių 
tam, kad jį išdžiovintumėte.

Žolės surinkimo įtaiso valymas
Nurodymas

Žiūrėk atskirą instrukciją 
„Žolės surinkimo įtaisas“.
 Nuimkite ir išvalykite žolės surin-

kimo įtaisą.
 Žolės surinkimo įtaisą galima 

valyti stipria vandens čiurkšle 
(laistymo žarna).

 Gerai išdžiovinkite prieš kitą nau-
dojimą.

Techninė priežiūra
Laikykitės techninės priežiūros 
nurodymų, esančių variklio naudo-
jimo vadove. Pasibaigus sezonui, 
paveskite variklio apžiūrą ir 
techninę priežiūrą specializuotoms 
dirbtuvėms.

Dėmesio 
Variklinės alyvos žala aplinkai
Naudotą alyvą atiduokite naudotos 
alyvos surinkimo vietose arba į 
atliekų surinkimo įmonę.
Baterijos žala aplinkai
Panaudotų baterijų negalima mesti 
į buitines atliekas. 
Atiduokite panaudotas baterijas 
tiems, kurie jomis prekiauja arba į 
atliekų surinkimo įmonę. Jei atiduo-
date įrenginį metalo laužui, prieš tai 
išimkite bateriją.

Paleidimo įrenginio kabelio 
naudojimas

Pavojus
Niekuomet nešuntuokite sugedus-
ios arba užšalusios baterijos palei-
dimo įrenginio kabeliu. 
Stebėkite, kad kabelio gnybtai 
neliestų įrenginio ir kad uždegimo 
sistema būtų atjungta.
 Prijunkite raudoną paleidimo 

įrenginio kabelį prie teigiamų 
polių (+) iškrautoje ir pagalbinėje 
baterijose.

 Juodo paleidimo įrenginio kabe-
lio vieną gnybtą prijunkite pirmi-
ausia prie pagalbinės baterijos 
neigiamo poliaus (–). Antrą 
gnybtą prijunkite prie traktoriaus 
su iškrauta baterija motoro bloko 
rėmo (kaip galima toliau nuo 
baterijos).

Nurodymas
Jei pagalbinė baterija įmontuota į 
transporto priemonę, negalima šios 
transporto priemonės paleisti, kai 
jos akumuliatorių baterija naudo-
jama įrenginiui paleisti.
 Traktorių su iškrauta baterija 

užveskite ir užtraukite rankinį 
stabdį.

 Paleidimo įrenginio kabelį atjun-
kite atvirkščia eilės tvarka.

Slėgis padangose
Dėmesio 

Niekada neviršykite didžiausio leis-
tino slėgio padangose (žr. padangų 
sieneles). Pučiant padangas nie-
kuomet nestovėkite priešais 
padangą ar virš jos.
Rekomenduojamas darbinis slėgis 
padangose:

priekyje:  0,8 bar
užpakalyje: 0,7 bar

Didesnis slėgis padangose sutrum-
pina padangų naudojimo trukmę. 
Slėgį padangose tikrinkite prieš 
kiekvieną važiavimą.

!
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Po 2–5 eksploatavimo valandų
 Pirmasis variklinės alyvos pakei-

timas. Tolimesni intervalai, žr. 
variklio naudojimo vadovą. Pan-
audokite alyvos išleidimo angą 
arba greitą alyvos išleidimą (22 
pav.) (ne visuose modeliuose) 
alyvai iš variklio išleisti.

Kas 25 darbo valandas
 Keliais lašais lengvosios alyvos 

sutepkite visas sukimosi ir atra-
minių mazgų vietas (valdymo 
svirtį, žolės pjovimo įtaiso 
aukščio reguliatorių, sankabos / 
stabdžių pedalą, ...).

 Nuvalykite baterijos polius.
 Visus peilių velenus, įveržimo 

ritinėlius ir įveržimo ritinėlių 
laikiklius sutepkite per tepimo 
įmovas tepalu „251H EP“. Paves-
kite šiuos darbus atlikti speciali-
zuotoms dirbtuvėms.

 Dantratinę vairo pavarą sutepkite 
universaliu tepalu.

 Vairo lankstus sutepkite keletu 
lašų lengvosios alyvos.

 Priekinių ratų guolius ir ašis 
sutepkite per tepimo įvores uni-
versaliu tepalu.

Kas 2 mėnesiai
 Tik 2 tipo akumuliatoriui: Bateri-

jos celes papildykite distiliuotu 
vandeniu iki lygio, 1cm žemesnio 
už pildymo angos apačią.

Kas 50 darbo valandų
 Paveskite specializuotoms dirb-

tuvėms pašalinti iš pavaros neš-
varumus ir žolės likučius.

Pagal poreikį
Baterijos įkrovimas
Jei nesinaudojate įrenginiu ilgesnį 
laiką, patartina bateriją išmontuoti 
iš jo ir įkrauti ją prieš sandėliavimą, 
sandėliavimo metu kas 2 mėne-
sius, bei prieš pradedant eksploa-
tuoti.

Nurodymas
Laikykitės baterijos įkroviklio nau-
dojimo instrukcijoje pateiktų nuro-
dymų.
Saugiklių pakeitimas
 Pakeiskite sugedusius saugiklius 

naujais, skirtais tai pačiai srovei.

Vieną kartą per sezoną
 Dantratinę vairo pavarą sutepkite 

universaliu tepalu.
 Vairo lankstus sutepkite keletu 

lašų lengvosios alyvos.
 Visus sujungimus ir guoliavietes 

sutepkite keletu lašų skystos aly-
vos.

 Išvalykite uždegimo žvakę ir 
nustatykite atstumą tarp elekt-
rodų arba keiskite uždegimo 
žvakę, žr. variklio naudojimo 
vadovą.

 Užpakalinių ratų ašies sutepimą 
(apsaugai nuo vandens) paves-
kite specializuotoms dirbtuvėms.

 Žolės pjovimo peilį paveskite 
pagaląsti arba pakeisti speciali-
zuotose dirbtuvėse.

Eksploatacijos 
nutraukimas

Dėmesio 
Įrenginio materialiniai nuostoliai
Įrenginį sandėliuokite atvėsinę 
motorą tik švariose ir sausose 
patalpose. Sandėliuojant ilgesnį 
laiką, pvz., žiemą, bet kuriuo atveju 
apsaugokite įrenginį nuo rūdijimo.
Po sezono arba jei įrenginio nenau-
dosite ilgiau, negu mėnesį,
 išvalykite įrenginį ir žolės surin-

kimo įtaisą.
 Norint apsaugoti visas metalines 

dalis nuo korozijos, patrinkite aly-
vuotu skuduru ar papurkškite jas 
purškiamąja alyva.

 Bateriją įkraukite įkrovikliu.
 Sandėliuojant žiemai, bateriją 

išimkite, įkraukite ir laikykite sau-
soje, vėsioje (bet nešaltoje) vie-
toje. Įkraukite kas 4–6 savaites ir 
prieš vėl įmontuodami.

 Išleiskite degalus (tik lauke) ir 
išjunkite variklį, kaip aprašyta 
variklio naudojimo instrukcijoje.

 Padangas pripūskite pagal 
gamintojo nurodymus. Jei nuro-
dymų padangoms nėra, 
pripūskite iki 0,9 bar.

 Įrenginį laikykite švarioje, sau-
soje patalpoje.

Garantija

Visose šalyse galioja mūsų kompa-
nijos arba importuotojų suteikiama 
garantija.
Pagal garantinius įsipareigojimus 
gedimai nemokamai pašalinami 
tuomet, kai jų priežastis yra 
medžiagų ar gamybos defektai. 
Garantiniu atveju kreipkitės į 
pardavėją arba į gamintojo atsto-
vybę.

Informacija apie variklį

Variklio gamintojas atsako už visas 
su varikliu susijusias problemas 
galios, techninių duomenų, garanti-
jos ir techninės priežiūros atžvilgiu. 
Informaciją rasite atskirame kartu 
tiekiamame variklio gamintojo savi-
ninko / naudojimo vadove.

Ką daryti gedimo atveju

Pavojus 
Sužeidimo pavojus, atsitiktinai 
paleidus variklį
Saugokitės sužeidimo. Prieš visus 
traktoriaus priežiūros ir techninio 
aptarnavimo darbus:
– Išjunkite variklį,
– Ištraukite uždegimo raktą.
– Užfiksuokite stabdį,
– Palaukite, kol visos judančios 

dalys visiškai sustos; variklis 
privalo būti ataušęs.

– Ištraukite uždegimo žvakės 
kištuką, kad būtų neįmanoma 
atsitiktinai paleisti variklio.

Gedimai dažnai būna patys 
paprasčiausi, kokius galite nusta-
tyti ir iš dalies pašalinti savarankiš-
kai. Abejotinais atvejais kreipkitės į 
specializuotas dirbtuves.
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Problema Galima (-os) priežastis (-ys) Defekto pašalinimas
Starteris nesisuka. Suveikė apsauginė blokavimo sis-

tema.
Norėdami paleisti, atsisėskite į vairuotojo vietą. 
Nuspauskite iki galo stabdžio pedalą arba 
užfiksuokite stovėjimo stabdį.
Įrankiuose su PTO jungikliu arba PTO svertelį 
išjunkite pjovimo įtaisą.
Mašinoms su žolės išmetimu atgal sumontuo-
kite žolės surinkimo įtaisą arba nukreiptuvą.

Baterija netinkamai prijungta. Prijunkite raudoną laidą prie baterijos (+) 
gnybto ir juodą prie baterijos (–) gnybto.

Starteris nesisuka. Išsikrovusi arba silpna baterija. Priklausomai nuo akumuliatoriaus tipo, pati-
krinkite skysčio lygį akumuliatoriuje. Esant rei-
kalui, papildykite destiliuotu vandeniu iki lygio, 
1 cm žemesnio už apatinį angos kraštą. Po to 
bateriją įkraukite.

Suveikė saugiklis. Pakeiskite saugiklį.
Jei saugiklis vėl perdega, ieškokite priežasties 
(dažniausiai trumpo sujungimo).

Atsileido masės laidas tarp rėmo ir 
variklio.

Prijunkite masės laidą.

Starteris sukasi, bet variklis 
nepradeda veikti.

Blogai nustatyti droselis ir akcelerato-
riaus svirtis.

Patraukite droselį.
Akceleratoriaus svirtį nustatykite į padėtį .

Nepatenka degalų į karbiuratorių, 
degalų bakas tuščias.

Įpilkite degalų.

Blogos arba užsiteršusios uždegimo 
žvakės.

Patikrinkite uždegimo žvakes, žr. variklio nau-
dojimo vadovą.

Nesusidaro uždegimo kibirkščių. Uždegimo sistemą paveskite patikrinti speciali-
zuotose dirbtuvėse.

Variklis rūksta. Pernelyg daug variklinės alyvos 
variklyje.

Tuoj pat išjunkite įrenginį.
Patikrinkite variklinės alyvos lygį.

Variklis sugedo. Tuoj pat išjunkite įrenginį.
Variklį paveskite patikrinti specializuotose dirb-
tuvėse.

Labai vibruoja. Sugadintas peilių velenas arba pei-
liai.

Tuoj pat išjunkite įrenginį.
Sugedusias dalis paveskite pakeisti speciali-
zuotose dirbtuvėse.

Žolės pjovimo įtaisas neiš-
meta žolės arba nupjauna 
nešvariai.

Pernelyg mažas variklio sukimosi 
greitis.

Paspausti akceleratoriaus svirtį.

Pernelyg didelis važiavimo greitis. Sumažinkite važiavimo greitį.
Atšipę peiliai. Peilius paveskite pagaląsti arba pakeisti spe-

cializuotose dirbtuvėse.
Variklis sukasi. Žolės pjo-
vimo įtaisas žolės nepjauna.

Trapecinis diržas įtrūkęs. Trapecinį diržą paveskite pakeisti specializuo-
tose dirbtuvėse.




