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LT DĖMESIO: PRIEŠ NAUDOJANT ĮRENGINĮ, ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠĮ NAUDO-
TOJO VADOVĄ. Išsaugoti vėlesnėms konsultacijoms.

Perskaityti atitinkamus variklio ir akumulia-
toriaus instrukcijų vadovus.
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KAIP SKAITYTI ŠĮ INSTRUKCIJŲ VADOVĄ

Instrukcijų vadovo tekste kai kurie paragrafai, 
ypač svarbūs saugumui ar įrenginio veiksmingu-
mui, yra pažymėti kitaip:

 PASTABA  arba  SVARBU 

Pateikiami patikslinimai arba kiti duomenys, 
susiję su tuo, kas jau buvo nurodyta, siekiant iš-
vengti įrenginio sugadinimo ar kitokios žalos.

DĖMESIO!  Nesilaikant, galimi asmeni-
niai ar trečiųjų asmenų sužalojimai.

PAVOJUS!  Nesilaikant, galimi rimti 
asmeniniai ar trečiųjų asmenų sužalojimai, 
tame tarpe ir mirtini.

Instrukcijų vadove aprašytos skirtingos įrenginio 
versijos, kurios gali skirtis dėl:
–   transmisijos tipo: su mechanine pavara arba 
su pastoviu hidrostatiniu greičio reguliavimu. 
Modeliai su hidrostatine transmisija yra atpa-
žįstami iš užrašo „HYDRO“, esančio identifi-
kavimo etiketėje (žiūrėti 2.2);

–   sudedamosios dalys ar priedai ne visada ran-
dami įvairiose prekybos vietose;

–   ypatingi parengimai.

Simbolis „ “ pažymi kiekvieną naudojimo 
skirtumą, tuomet yra nurodoma ir atitinkama 
įrenginio versija.

 PASTABA  Visi nurodymai  „priekinis“, „gali-
nis“, „dešinysis“ ir „kairysis“ pateikiami iš operato-
riaus sėdėjimo vietos. (Pav. 1.1)

 SVARBU  Dėl visų naudojimo ir techninės 
priežiūros darbų, susijusių su varikliu ir su aku-
muliatoriumi, ir neaprašytų šiame instrukcijų 
vadove, konsultuotis atitinkamuose instrukcijų 
vadovuose, kurie yra sudėtinė pateiktų doku-
mentų dalis.

1. SAUGOS NURODYMAI 
   kruopščiai laikytis

A) APMOKYMAS

1) DĖMESIO! Prieš naudojant įrenginį, atidžiai 
perskaityti šį instrukcijų vadovą. Susipažinti su 
įrenginio valdymo įtaisais ir su tinkamu jo nau-
dojimu. Išmokti skubiai sustabdyti variklį. Įspė-
jimų ir instrukcijų nesilaikymas gali būti gaisrų 
ir/arba rimtų sužalojimų priežastimi.  Įspėjimus 
ir instrukcijas išsaugoti vėlesnėms konsultaci-
joms.
2) Niekada neleisti, kad įrenginiu naudotųsi 
vaikai arba asmenys, kurie nėra kaip reikiant 
susipažinę su instrukcijomis. Vietiniai įstatymai 
gali nustatyti minimalų naudotojo amžių.
3) Niekada nenaudoti įrenginio, kai netoliese yra 
kiti asmenys, ypač vaikai, arba gyvūnai.
4) Niekada nenaudoti įrenginio, jei naudotojas 
yra pavargęs ar prastai jaučiasi, arba vartojo 
vaistus, narkotines medžiagas, alkoholį arba 
kitas medžiagas, kurios galėtų turėti neigiamos 
įtakos jo gebėjimui reaguoti ir sutelkti dėmesį.
5)  Būtina nepamiršti, kad operatorius ar įren-
ginio naudotojas atsako už avarijas bei žalą, 
padarytą kitiems asmenims arba jų turtui. 
Naudotojas pats atsako už potencialią riziką, 
susijusią su apdirbamo ploto įvertinimu, jis turi 
pasirūpinti visomis būtinomis priemonėmis, už-
tikrinančiomis jo paties ir kitų asmenų saugumą, 
ypač dirbant šlaituose, šiurkščioje, slidžioje ar 
nestabilioje dirvoje.
6) Jei norima perduoti arba paskolinti įrenginį ki-
tiems asmenims, užtikrinti, kad naudotojas susi-
pažintų su šiame vadove pateiktomis naudojimo 
instrukcijomis.
7) Įrenginyje nevežti vaikų arba kitų keleivių, nes 
jie gali nukristi ir sunkiai susižeisti arba trukdyti 
saugiam vairavimui.
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8) įrenginio vairuotojas turi nepriekaištingai lai-
kytis vairavimo taisyklių, o  ypač:
–   Neišsiblaškyti ir išlaikyti reikiamą dėmesį 
darbo metu;

–   Prisiminti, kad praradus įrenginio kontrolę 
slystant nuo šlaito, stabdžio pagalba neįma-
noma jos atstatyti. Pagrindinės kontrolės pra-
radimo priežastys:

    •   Nepakankamas ratų sukibimas;
    •   Per didelis greitis;
    •   Netinkamas stabdymas;
    •   Įrenginys neadekvatus darbui;
    •   Žinių trūkumas apie poveikį, susijusį su dir-

vos sąlygomis, ypač dirbant šlaituose;
    •   Netinkamas įrenginio, kaip velkančiosios 

transporto priemonės, naudojimas.
9) Įrenginys yra tiekiamas kartu su mikrojun-
giklių ir apsauginių įtaisų serija, negalima jų 
gadinti ar nuiminėti, priešingu atveju, garantija 
neteks galios ir gamintojas neprisiims jokios 
atsakomybės. Prieš naudojant įrenginį, visada 
patikrinti, ar apsaugos įtaisai veikia. 

B) PARUOŠIAMIEJI DARBAI

1) Dirbant su įrenginiu visada būtina avėti tvirtą 
neslidžią apsauginę avalynę ir mūvėti ilgas kel-
nes. Nepaleidinėti įrenginio basomis kojomis ar 
avint atvirą avalynę. Vengti nešioti grandinėles, 
apyrankes ar aprangą su besiplaikstančiais 
skvernais bei kabančiais raišteliais ar kakla-
raiščiais. Susirišti ilgus plaukus. Visada naudoti 
klausos apsaugos priemones.
2) Kruopščiai apžiūrėti visą darbo lauką ir pa-
šalinti viską, ką įrenginys galėtų nusviesti arba 
kas galėtų sugadinti jo pjovimo bloką bei variklį 
(akmenis, šakas, vielą, kaulus ir tt.).
3) DĖMESIO: PAVOJUS! Benzinas yra labai 
degus.
–   Degalus laikyti specialiose talpyklose;
–  Degalus pildyti tik atvirame ore naudojant pil-
tuvą, šios operacijos metu ir kiekvieną kartą 
dirbant su degalais nerūkyti;

–   Papildyti degalus prieš paleidžiant variklį; jei 
variklis veikia arba yra įkaitęs, nepildyti ben-
zino ir neatsukinėti bako kamščio;

–   Jei benzinas nuteka, nepaleidinėti variklio, 
bet patraukti įrenginį iš vietos, kurioje degalai 
išsipylė, vengti gaisro galimybės susidarymo, 
kol degalai neišgaruos ir benzino garai neiš-
sisklaidys;

–   Visada uždėti ir gerai užsukti bako ir benzino 
talpyklos kamščius. 

4) Pakeisti sugedusius duslintuvus.
5) Prieš naudojimą atlikti bendrą įrenginio pati-
krinimą, ypač atkreipiant dėmesį į:
pjovimo įtaiso išvaizdą, ir patikrinti, ar varžtai ir 
pjovimo agregatas nėra susidėvėję ar pažeisti. 
Pakeisti visą pjovimo įtaisų bloką ir pažeistus ar 
susidėvėjusius varžtus taip išlaikant subalan-

savimą. Bet koks remontas turi būti vykdomas 
specializuotame techninio aptarnavimo centre.
6) Periodiškai tikrinti akumuliatoriaus stovį. Jei 
yra pažeistas akumuliatoriaus korpusas, dangtis 
ar terminalai, jį pakeisti.
7) Prieš pradedant darbą, visada sumontuoti 
angų apsauginius įtaisus (žolės surinkimo 
maišo, šoninio išmetimo apsauginį įtaisą arba 
galinio išmetimo apsauginį įtaisą).

C) DIRBANT

1) Neužvedinėti variklio uždarose erdvėse, kur 
gali kauptis pavojingi anglies monoksido dūmai. 
Paleidimo operacijos turi būti vykdomos lauke 
arba gerai vėdinamoje vietoje. Visada prisiminti, 
kad išmetamosios dujos yra toksiškos. 
2) Dirbti tik dienos šviesoje arba prie gero dirb-
tinio apšvietimo ir gero matomumo sąlygomis. 
Kiti asmenys, vaikai ir gyvūnai privalo būti toliau 
nuo darbo lauko.
3) Jeigu įmanoma, vengti dirbti ant šlapios žo-
lės. Vengti dirbti lyjant lietui ir gresiant audros 
pavojui. Įrenginio nenaudoti prasto oro sąlygo-
mis, ypač kai galimi žaibai.
4) Prieš paleidžiant variklį, išjungti pjovimo įtaisą 
arba galios jungiklį, nustatyti transmisiją į neu-
tralią padėtį.
5) Priartėjus prie kliūčių, kurios galėtų riboti ma-
tomumą, sutelkti ypatingą dėmesį.
6) Parkuojant įrenginį, įvesti rankinį stabdį.
7) Nepriklausomai nuo eigos krypties, įrenginio 
negalima naudoti šlaituose, kurių nuolydis yra 
didesnis nei 10° (17%).  
8) Verta prisiminti, jog „saugių“ šlaitų nebūna. 
Dirbant pievose su šlaitais reikalingas ypatingas 
dėmesys. Norint išvengti apsivertimų arba įren-
ginio kontrolės praradimo:
–   Įkalnėje arba nuokalnėje negalima staigiai 
sustoti arba vėl imti judėti;

–   Švelniai įvesti eigos pavarą ir visada laikyti 
įvestą transmisiją, ypač nuokalnėje;

–   Šlaituose ir siauruose posūkiuose greitis turi 
būti sumažintas;

–   Atkreipti dėmesį į iškilimus, griovius ir nepas-
tebimus pavojus;

–   Niekada nepjauti skersai šlaito. Nuožulnioje 
vejoje važiuoti pakilimo/nusileidimo kryptimi ir 
niekada skersai, atkreipiant ypatingą dėmesį į 
krypties pakeitimą bei kliūtis ties ratais (akme-
nis, šakas, šaknis ir t.t.), kurios galėtų sąlygoti 
šoninį paslydimą, apsivertimą arba įrenginio 
kontrolės praradimą.

Sumažinti greitį prieš bet kokį krypties pakeitimą 
dirbant šlaituose. Visada įjungti rankinį stabdį 
prieš paliekant sustojusį įrenginį be priežiūros.
10) Atkreipti ypatingą dėmesį dirbant netoli 
daubų, griovių arba pylimų. Įrenginys gali ap-
virsti, jei ratas peržengia šlaito kraštą arba jei 
šlaito kraštas ima byrėti. 
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11) Atkreipti ypatingą dėmesį važiuojant ar 
dirbant atbuline eiga. Prieš apsisukant ir apsi-
sukimo metu žiūrėti sau už nugaros, tokiu būdu 
įsitikinant, jog nėra kliūčių.
12) Būti atidiems velkant krovinius ar naudojant 
sunkią įrangą:
–  Tempimo trauklėms naudoti tik nurodytus už-
kabinimo taškus;

–   Apsiriboti tokiais kroviniais, kurie gali būti len-
gvai kontroliuojami;

–   Nedaryti staigių posūkių. Būti atidiems va-
žiuojant atbuline eiga;

–   Naudoti atsvaras arba svorius ant ratų, kaip 
patariama instrukcijų vadove.

13) Išjungti pjovimo įtaisą arba galios jungiklį 
važiuojant per nežolėtas zonas ir kai judama iš 
arba į darbo lauką; pjovimo įtaiso bloką tuomet 
nustatyti į aukščiausią padėtį.
14) Kai vejapjovė yra naudojama netoli kelio, 
atkreipti dėmesį į eismą.
15) DĖMESIO! Įrenginys nėra aprobuotas nau-
dojimui viešuose keliuose. Jo naudojimas (pa-
gal Kelių transporto kodeksą) turi būti vykdomas 
išskirtinai privačiose teritorijose, uždarose nuo 
eismo.
16) Niekada nenaudoti įrenginio, jei apsaugos 
įtaisai yra pažeisti, taip pat be žolės surinkimo 
maišo, šoninio išmetimo apsauginio įtaiso arba 
galinio išmetimo apsauginio įtaiso.
17) Nelaikyti rankų ir pėdų netoli besisukančių 
detalių arba po jomis. Visada laikytis atokiau 
nuo išmetimo angos.
Nepalikti stovinčio įrenginio aukštoje pievoje 
su veikiančiu varikliu, taip bus išvengta gaisro 
pavojaus.
19) Naudojant priedus, niekada nenukreipti iš-
metimo į asmenis.
20) Naudoti tik įrenginio gamintojo patvirtintus 
priedus.
21) Nenaudoti įrenginio, jei priedai/įrankiai nėra 
įdiegti tam numatytose vietose. 
22) Atkreipti ypatingą dėmesį, kai naudojami su-
rinkimo maišai ir priedai, kurie gali turėti įtakos 
įrenginio stabilumui, ypač dirbant nuokalnėse.
23) Nekeisti variklio nustatymų, neleisti varikliui 
suktis per aukštu apsisukimų režimu.
24) Neliesti variklio sudedamųjų dalių, kurios 
darbo metu įkaista. Nudegimų pavojus.
25) Išjungti pjovimo įtaisą arba galios jungiklį, 
nustatyti laisvąją pavarą ir užtraukti rankinį 
stabdį, sustabdyti variklį ir išimti raktą, (įsitiki-
nant, kad visos judančios detalės yra visiškai 
sustojusios):
–   Kiekvieną kartą paliekant įrenginį be priežiū-
ros arba pasitraukus iš vairuotojo vietos:

–   Prieš pašalinant užsiblokavimo priežastis 
arba prieš atkemšant išmetimo vamzdį;

–   Prieš tikrinant, valant ar atliekant mašinos 
priežiūros darbus;

–   Susidūrus su pašaliniu daiktu. Patikrinti, ar 

įrenginys nenukentėjo ir prieš jį vėl naudojant, 
atlikti reikiamus remonto darbus.

26) Išjungti pjovimo įtaisą arba galios jungiklį ir 
sustabdyti variklį (įsitikinant, kad visos judan-
čios detalės yra visiškai sustojusios):
–   Prieš pilant degalus;
–   Kaskart, kai yra nuimamas arba vėl uždeda-
mas žolės surinkimo maišas;

–   Kaskart, kai yra nuimamas arba vėl sumon-
tuojamas šoninio išmetimo deflektorius.

–   Prieš nureguliuojant pjovimo aukštį, jei ši ope-
racija negali būti atlikta iš vairuotojo padėties.

27) Išjungti pjovimo įtaisą arba galios jungiklį 
transporto metu ir kaskart, kai jie nėra naudo-
jami.
28) Prieš sustabdant variklį, sumažinti greitį. 
Baigus darbą, nutraukti kuro tiekimą laikantis 
šio vadovo instrukcijų.
29) Atkreipti dėmesį į pjovimo agregatą su ke-
liais pjovimo įtaisais, nes besisukantis pjovimo 
įtaisas gali sąlygoti kitų pjovimo įtaisų sukimąsi.
30) DĖMESIO – Gedimų arba nelaimingų atsiti-
kimų darbo metu atveju, nedelsiant išjungti vari-
klį ir patraukti įrenginį taip, kad nebūtų padaryta 
dar didesnė žala; nelaimingų atsitikimų, susiju-
sių su asmens ar trečiosios šalies sužalojimais 
atveju, nedelsiant atlikti tinkamiausius pirmosios 
pagalbos veiksmus ir kreiptis į sveikatos priežiū-
ros įstaigą tolesniam gydymui. Kruopščiai  pa-
šalinti galimas nuolaužas, kurios galėtų padaryti 
žalos arba sužaloti asmenis arba be priežiūros 
paliktus gyvūnus.
31) DĖMESIO – Šioje instrukcijoje nurodytas 
triukšmo ir vibracijų lygis yra šio įrenginio maksi-
malios naudojimo vertės. Išbalansuoto pjovimo 
įtaiso naudojimas, pernelyg didelis eigos greitis, 
techninės priežiūros stoka daro didelę įtaką 
triukšmo emisijai ir vibracijoms. Dėl šios prie-
žasties būtina imtis prevencinių priemonių, ku-
rios padėtų pašalinti galimus nuostolius, atsiran-
dančius dėl per didelio triukšmo ir dėl vibracijų; 
reikia pasirūpinti įrenginio technine priežiūra, 
dėvėti apsaugines ausines, darbo metu daryti 
pertraukas.

D)  TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR  
SANDĖLIAVIMAS

1) DĖMESIO! Prieš pradedant bet kokius va-
lymo arba techninės priežiūros darbus, ištraukti 
raktą ir perskaityti atitinkamas instrukcijas. Dė-
vėti tinkamą darbinę aprangą ir naudoti apsau-
gines pirštines kiekvieną kartą, kai kyla pavojus 
rankoms.
2) DĖMESIO! – Niekada nenaudoti įrenginio, 
jei jo dalys yra susidėvėjusios arba pažeistos. 
Sulūžusios ar susidėvėjusios detalės turi būti 
pakeistos ir niekada netaisomos. Naudoti tik ori-
ginalias detales: neoriginalių atsarginių ir/arba 
netaisyklingai sumontuotų dalių naudojimas, 
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kelia pavojų įrenginio saugumui, gali sąlygoti ne-
laimingus atsitikimus arba asmenų sužeidimus, 
bei atleidžia Gamintoją nuo bet kokių įsipareigo-
jimų ir atsakomybės. 
3) Visas šiame vadove neaprašytas techninės 
priežiūros ir reguliavimo operacijas turi atlikti 
įrenginio Pardavėjas arba specializuotas techni-
nės priežiūros centras, turintys atitinkamų žinių 
ir reikiamos įrangos taisyklingam darbų atliki-
mui, išlaikant pradinį įrenginio saugumo lygį. 
Netinkamose struktūrose arba nekvalifikuotų 
asmenų atlikti darbai sąlygoja bet kokios formos 
Garantijos nutraukimą ir atleidžia Gamintoją nuo 
bet kokių įsipareigojimų ir atsakomybės.
4) Po kiekvieno naudojimo, ištraukti raktą ir pati-
krinti galimus gedimus.
5) Siekiant užtikrinti įrenginio darbo saugumą, 
pasirūpinti, kad veržlės ir varžtai būtų gerai pri-
sukti. Nuolatinė įrenginio techninė priežiūra yra 
būtina jo saugumui ir nepriekaištingam darbui.
6) Pastoviai tikrinti pjovimo įtaiso varžtų tinkamą 
priveržimą.
7) Dirbant su pjovimo įtaisais, juos išmontuojant 
ar vėl sumontuojant, dėvėti darbines pirštines.
8) Pjovimo įtaisų galandimo metu atsižvelgti į 
jų subalansavimą. Visos operacijos, susijusios 
su pjovimo įtaisais (išmontavimas, galandimas, 
subalansavimas, sumontavimas ir/arba pakei-
timas) yra labai atsakingi darbai, reikalaujantys 
specifinių žinių ir tam tikros įrangos panau-
dojimo; saugumo sumetimais šias operacijas 
reikia visada atlikti specializuotame techninio 
aptarnavimo centre.
9) Pastoviai tikrinti stabdžių veikimą. Labai 
svarbu vykdyti stabdžių techninę priežiūrą, ir, 
esant reikalui, juos remontuoti.
10) Dažnai apžiūrėti šoninio išmetimo apsaugos 
įtaisą, arba galinio išmetimo apsaugos įtaisą, 
žolės surinkimo maišą ir siurbimo groteles. Pa-
keisti, jeigu jie yra pažeisti.
11) Jei yra pažeisti lipdukai su instrukcijomis 
ar įspėjamaisiais pranešimais, juos pakeisti 
naujais.
12) Kai įrenginys turi būti pastatytas sandėlia-
vimui ar paliktas be priežiūros, nuleisti pjovimo 
agregatą.
13) Įrenginį pastatyti į vaikams nepasiekiamą 
vietą.
14) Nestatyti įrenginio, jei bake yra benzino, į 
patalpą, kurioje benzino garai galėtų susidurti 
su liepsna, kibirkštimi ar stiprios šilumos šalti-
niu.
15) Prieš statant įrenginį į bet kokią patalpą, pa-
laukti, kol variklis atvės.
16) Siekiant sumažinti gaisro pavojų, variklį, 
išmetimo duslintuvą, akumuliatoriaus ertmę ir 
benzino laikymo vietą išlaikyti laisvą nuo žolės 
ir lapų liekanų bei tepalo pertekliaus. Visuomet 
ištuštinti žolės surinkimo maišą ir nepalikti talpy-
klų su nupjauta žole patalpos viduje. 

17) Siekiant sumažinti gaisro pavojų, pastoviai 
tikrinti, ar nėra tepalo ir/arba kuro nutekėjimo. 
18) Jei baką reikia ištuštinti, šį darbą atlikti atvi-
rame ore ir kai variklis yra atvėsęs.
19) Niekada nepalikti rakto įvesto arba vaikams 
ar kitiems netinkamiems asmenims prieinamoje 
vietoje. Prieš pradedant bet kokius įrenginio 
techninės priežiūros darbus, visada ištraukti 
raktą.

E) TRANSPORTAVIMAS

1) DĖMESIO! - Jeigu įrenginys turi būti transpor-
tuojamas sunkvežimyje arba priekaboje, naudoti 
atsparias, atitinkamo ilgio ir pločio rampas. Pa-
krauti įrenginį su išjungtu varikliu, be vairuotojo 
ir tik stūmimo būdu, naudojant pakankamą 
skaičių žmonių. Transportavimo metu užsukti 
benzino čiaupą (jei numatytas), nuleisti pjovimo 
agregatą arba priedą, įvesti rankinį stabdį ir 
užsitikrinti, kad įrenginys transporto priemonėje 
būtų saugus lynų ar grandinių pagalba.

F) APLINKOS APSAUGA

1) Naudojant įrenginį, aplinkos apsauga turi būti 
svarbus ir prioritetinis aspektas, pilietinės visuo-
menės ir aplinkos, kurioje gyvename naudai. 
Stengtis netrukdyti kaimynams.
2) Kruopščiai laikytis vietinių teisės aktų, susi-
jusių su pakavimo  medžiagų, alyvos, benzino, 
filtrų, sugadintų detalių arba kitų elementų, 
sąlygojančių stiprų neigiamą poveikį aplinkai 
šalinimu; šios atliekos neturi būti metamos į 
šiukšlių dėžę, bet turi būti atskirtos ir perduotos į 
specializuotus surinkimo punktus, kuriuose bus 
pasirūpinta jų perdirbimu.
3) Kruopščiai laikytis vietinių teisės aktų šalinant 
pjovimo metu susidarančias atliekas.
4) Įrenginio nebenaudojimo atveju, jo nepalikti 
aplinkoje, bet, vadovaujantis vietiniais teisės 
aktais, kreiptis į specializuotą atliekų surinkimo 
punktą.

2. SUSIPAŽINTI SU ĮRENGINIU

 2.1    ĮRENGINIO APRAŠYMAS IR  
NAUDOJIMO SRITIS

Šis įrenginys yra sodo technika, tai yra balninė 
vejapjovė su sėdinčiu operatoriumi.
Įrenginys yra aprūpintas varikliu, kuris varo 
gaubtu apsaugotą pjovimo įtaisą, taip pat ir įren-
ginio transmisijos bloką, kurio pagalba įrenginys 
juda.
Operatorius gali vairuoti įrenginį ir įjungti pa-
grindinius valdymo įtaisus išlikdamas atsisėdęs 
vairuotojo vietoje. 
Įrenginyje sumontuotų įtaisų pagalba yra numa-
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tytas variklio ir pjovimo įtaiso sustabdymas per 
kelias sekundes, tokiu atveju, kai operatoriaus 
veiksmai neatitinka numatytų saugos sąlygų.

Naudojimo paskirtis

Šis įrenginys buvo suprojektuotas ir pagamintas 
žolės pjovimui.
Specialių priedų naudojimas, kuriuos Gaminto-
jas numatė kaip originalią tiekiamą įrangą arba 
kaip atskirai įsigyjamus priedus, suteikia gali-
mybę atlikti šį darbą skirtingais darbo būdais, 
kurie yra pavaizduoti šiame instrukcijų vadove 
arba atskirų priedų instrukcijų vadovuose.
Be to, papildomų priedų pritaikymo galimybė (jei 
numatyta Gamintojo) gali praplėsti naudojimo 
paskirtį papildomomis funkcijomis, atsižvelgiant 
į apribojimus, nurodytus pačių priedų instrukcijų 
vadovuose.

Naudotojo tipas

Šis įrenginys yra skirtas privatiems naudoto-
jams, tai yra neprofesionaliems operatoriams. 
Šis įrenginys yra skirtas sodininkams mėgė-
jams.

Netinkamas naudojimas

Bet koks kitas naudojimas, kitoks nei nurodyta 
aukščiau, gali būti pavojingas ir sąlygoti žalą as-
menims ir/arba daiktams. Netinkamu naudojimu 
laikoma (kaip pavyzdžiui, tačiau ne tik):
–   vežti ant įrenginio arba ant priekabos kitus 
asmenis, vaikus arba gyvūnus;

–   vilkti arba stumti krovinius nenaudojant speci-
alių, vilkimui skirtų priedų;

–   naudoti įrenginį važiavimui ant nestabilios, sli-
džios, apledėjusios, akmeningos ar nelygios 
žemės, balų ar pelkėtų vietų, kuriose neįma-
noma nustatyti dirvožemio struktūros;

–   paleisti pjovimo įtaisą nežolėtose vietose;
–   naudoti įrenginį lapų arba šiukšlių surinkimui.
Netinkamas įrenginio naudojimas panaikina 
garantijos galiojimą ir atleidžia Gamintoją nuo 
bet kokios atsakomybės; tokiu būdu  visa atsa-
komybė už nuostolius arba sužalojimus savo 
paties arba trečiųjų asmenų atžvilgiu, tenka 
naudotojui.

 2.2   IDENTIFIKAVIMO ETIKETĖ IR  
SUDEDAMOSIOS ĮRENGINIO DALYS 
(žiūrėti ii pusl. paveikslėlius)

1.  Garso galios lygis
2.  CE atitikties ženklas
3.  Pagaminimo metai
4.  Variklio galia ir veikimo greitis
5.  Įrenginio tipas
6.  Serijos numeris

7.  Svoris, kg
8.  Gamintojo adresas ir pavadinimas
9.  Transmisijos tipas
10. Gaminio kodas

Atitikties deklaracijos pavyzdys yra šio vadovo 
priešpaskutiniajame puslapyje.

  /–––/–––/–––/–––/–––/–––/–––/

Čia užrašykite jūsų įrenginio serijos numerį (6)

Įsigijus įrenginį, iš karto perrašyti identifikacijos 
numerius (3 - 5 - 6) į tam skirtus laukus paskuti-
niame šio vadovo puslapyje.

Įrenginys susideda iš pagrindinių sudedamųjų 
dalių, kurios atlieka tokias funkcijas:

11.  Pjovimo agregatas: tai gaubtas, kuris den-
gia besisukančius pjovimo įtaisus. 

12.  Pjovimo įtaisai: tai elementai, skirti žolės 
pjovimui; jų kraštuose esantys sparneliai 
padeda nukreipti nupjautą žolę išmetimo 
kanalo link.

13.  Išmetimo kanalas: tai jungiamasis ele-
mentas tarp pjovimo įtaisų agregato ir surin-
kimo maišo. 

14.  Surinkimo maišas: be nupjautos žolės 
surinkimo funkcijos, priklauso ir saugumo 
elementams, neleisdamas pjovimo įtaisų 
surinktiems daiktams būti nusviestiems toli 
nuo įrenginio.

15.  Galinio išmetimo apsaugos įtaisas (ga-
limas užsakius): montuojamas surinkimo 
maišo vietoje, neleidžia pjovimo įtaisų 
surinktiems daiktams būti nusviestiems toli 
nuo įrenginio.

16.  Variklis: leidžia judėti tiek pjovimo įtaisams, 
tiek ratų trakcijai; jo techniniai duomenys ir 
naudojimo taisyklės yra aprašytos specia-
liame instrukcijų vadove.

17.  Akumuliatorius: tiekia energiją variklio 
užvedimui; jo techniniai duomenys ir nau-
dojimo taisyklės yra aprašytos specialiame 
instrukcijų vadove.

18.  Vairuotojo sėdynė: tai operatoriaus darbo 
vieta, ji yra aprūpinta jutikliu, kuris aptinka 
duomenis, reikalingus saugos įtaisų įsijun-
gimui.

19.  Nurodymų ir saugos etiketės: primena 
pagrindinius saugaus darbo nurodymus.

 2.3  SAUGOS NURODYMAI 

Jūsų vejapjovė turi būti naudojama atsargiai. 
Tam priminti ant įrenginio yra pateiktos etiketės 
su piktogramomis, kuriose yra vaizduojamos 
pagrindinės saugaus naudojimo taisyklės. Šios 
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etiketės yra sudedamoji įrenginio dalis. Jeigu 
etiketė atsiklijuoja arba tampa neįskaitoma, su-
sisiekti su Pardavėju jos pakeitimui. Jų reikšmės 
yra paaiškintos žemiau.

31.  Dėmesio:  Prieš naudojant įrenginį, per-
skaityti instrukcijas.

32.  Dėmesio:  Prieš pradedant bet kokius 
techninės priežiūros ar remonto darbus, iš-
traukti raktą ir perskaityti instrukcijas.

33.  Pavojus! Daiktų išmetimas: Negalima 
dirbti, jeigu nėra sumontuotas  galinio iš-
metimo apsaugos įtaisas arba surinkimo 
maišas.

34.  Pavojus! Daiktų išmetimas: Asmenims 
laikytis atokiau.

35.  Pavojus! Įrenginio apsivertimas: Ne-
naudoti šio įrenginio didesnėse nei 10° 
nuokalnėse.

36.  Pavojus! Organų sužalojimas: Užsiti-
krinti, kad veikiant varikliui, vaikai būtų ato-
kiau nuo įrenginio.

37.  Įsipjovimo rizika. Judantys pjovimo įtai-
sai. Nekišti rankų ar pėdų į pjovimo įtaisų 
ertmės vidų.

38.  Dėmesio! Laikytis atokiau nuo karštų pa-
viršių.

 2.4  REIKALAVIMAI VILKIMUI

Galima užsisakyti vilkimui pritaikytą nedidelės 
priekabos rinkinį; šis priedas turi būti montuoja-
mas pagal pateiktas instrukcijas. 

41.  Naudojant neviršyti krovimo apribojimų, 
nurodytų ant etiketės ir laikytis saugos rei-
kalavimų.

 PASTABA  Paveikslėliai, atitinkantys 3 ir po jo 
sekančių skyrių tekstą, yra šio instrukcijų vadovo 
iii bei sekančiuose psl. 

3. IŠPAKAVIMAS IR SURINKIMAS
Sandėliavimo ir transportavimo sumetimais, kai 
kurios įrenginio sudėtinės dalys yra surinktos 
tiesiogiai gamykloje, tačiau turi būti sumontuo-
tos nuėmus pakuotę bei laikantis šių instrukcijų.

 SVARBU  Įrenginys yra tiekiamas be alyvos ir 
benzino. Prieš užvedant variklį, papildyti degalų 
laikantis variklio instrukcijų knygelėje pateiktų 
reikalavimų.

DĖMESIO!  Išpakavimas ir baigiamieji 
montavimo darbai turi būti atliekami ant 
lygaus ir tvirto paviršiaus, kur būtų pakanka-
mai vietos įrenginio ir jo pakuotės judėjimui, 
visada naudojant tinkamus įrankius.

 3.1  IŠPAKAVIMAS

Pakuotės pašalinimo metu atkreipti dėmesį, kad 
nebūtų pamestos smulkios detalės ir tiekiami 
priedai, bei kad nebūtų sugadintas pjovimo 
agregatas įrenginį nuimant nuo paletės.

Pakuotėje yra:
–   pats įrenginys;
–   vairas;
–   prietaisų skydo danga;
–   sėdynė;
–   priekinis buferis (jeigu nėra dalinai sumontuo-
tas fabrike);

–   akumuliatorius;
–  maišas (su atitinkamomis instrukcijomis);
–   galinės plokštės apatinė dalis, maišo atramos 
ir atitinkami priedai bei detalės jo montavimui;

–   maišelis su:
    –   naudojimo instrukcijomis ir dokumentais,
    –   vairo montavimo komponentai ir sėdynės 

montavimo varžtai,
    –   akumuliatoriaus laidų sujungimo varžtai,
    –   2 užvedimo raktai, 
    –   1 atsarginis 10 A lydusis saugiklis.

 PASTABA  Siekiant išvengti pjovimo agregato 
sugadinimo, jį pakelti į  aukščiausią galimą padėtį 
ir atkreipti ypatingą dėmesį nuimant įrenginį nuo 
paletės.

 Hidrostatinė transmisija

–   Siekiant palengvinti įrenginio nuėmimą 
nuo paletės ir jo perkėlimą, nukreipti gali-
nės transmisijos atblokavimo  svirtį į «B» 
padėtį (žiūrėti 4.33).

Pakuotės medžiagų pašalinimas turi būti atlieka-
mas pagal galiojančius vietinius teisės aktus.

 3.2  VAIRO MONTAVIMAS

• „I“ tipo vairas (Pav. 3.1)

Įrenginį pastatyti tiesiai ir sulygiuoti priekinius 
ratus.
Sumontuoti stebulę (1) ant veleno (2), atkreipiant 
dėmesį, kad kištukas (3) būtų taisyklingai įstaty-
tas į stebulės vietą.
Uždėti prietaisų skydo dangą (4) įstatant sep-
tynis sukabinimus į atitinkamas jų vietas iki 
spragtelėjimo.
Sumontuoti vairą (5) ant stebulės (1) taip, kad 
riedėjimo vagutės būtų nukreiptos į sėdynės 
pusę.
Įvesti tarpinę (6) ir pritvirtinti vairą tiekiamais 
varžtais (7), laikantis nurodytos sekos.
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Uždėti vairo dangą (8), įstatant tris sukabinimus 
į atitinkamas jų vietas iki spragtelėjimo.

• „II“ tipo vairas (Pav. 3.2)

Įrenginį pastatyti tiesiai ir sulygiuoti priekinius 
ratus.
Sumontuoti stebulę (1) ant veleno (2), atkreipiant 
dėmesį, kad kištukas (3) būtų taisyklingai įstaty-
tas į stebulės vietą.
Uždėti prietaisų skydo dangą (4) įstatant sep-
tynis sukabinimus į atitinkamas jų vietas iki 
spragtelėjimo.
Sumontuoti vairą (5) ant stebulės (1) taip, kad 
riedėjimo vagutės būtų taisyklingai nukreiptos.

 3.3  SĖDYNĖS MONTAVIMAS (Pav. 3.3)

Sumontuoti sėdynę (1) ant plokštės (2) naudo-
jant varžtus (3).

 3.4   AKUMULIATORIAUS MONTAVIMAS  
IR PRIJUNGIMAS (Pav. 3.4)

Akumuliatorius (1) yra po sėdyne, prilaikomas 
spyruokle (2).
Pirmiausiai prijungti raudoną laidą (3) prie tei-
giamo poliaus (+), po to juodą laidą (4) prie nei-
giamo poliaus (-), naudojant tiekiamus varžtus 
kaip nurodyta. 
Gnybtus sutepti silikoniniu tepalu bei atkreipti 
dėmesį, kad būtų taisyklingai įstatytas raudo-
nojo laido (5) apsauginis gaubtas (4). 

 
 SVARBU  Visada atlikti pilną įkrovimą, laikantis 
akumuliatoriaus instrukcijoje pateiktų nurodymų.

 SVARBU  Norint išvengti elektroninės plokštės 
saugiklio įsijungimo, būtina vengti variklio užve-
dimo iki pilno akumuliatoriaus įkrovimo!

 3.5   PRIEKINIO BUFERIO MONTAVIMAS 
(jei numatytas) 

• „I“ tipo buferis (Pav. 3.5)

Sumontuoti priekinį buferį (1) ant apatinės va-
žiuoklės pusės (2) naudojant keturis varžtus (3).

• „II“ tipo buferis (Pav. 3.6)

Sumontuoti dvi atramas (1) ir (2) ant apatinės va-
žiuoklės pusės (3) naudojant keturis varžtus (4).
Pritvirtinti priekinį buferį (5) prie atramų (1) ir (2) 
varžtų (6) ir veržlių (7) pagalba.

 3.6   GALINĖS PLOKŠTĖS MONTAVIMAS IR 
APDAILA (Pav. 3.7)

Sumontuoti du apatinius laikiklius (1) ir (2), 
laikantis paveikslėlyje nurodytos montavimo 
krypties, pritvirtinti varžtais (3) bei veržlėmis (4), 
priveržiant iki galo.
Nuimti du varžtus (8), kurie bus panaudoti vė-
liau. 
Sumontuoti apatinę galinės plokštės dalį (5) ir 
pritvirtinti prie apatinių laikiklių varžtais (6) ir 
veržlėmis (7), nepriveržiant jų iki galo.
Užbaigti galinės plokštės apatinės dalies (5) 
pritvirtinimą  iki galo priveržiant prieš tai nuimtus 
du centrinius varžtus (8) ir keturis viršutinius 
varžtus (9), tada iki galo priveržti abi apatines 
veržles (7).
Įstatyti surinkimo maišo turinio indikatoriaus 
svirtį (11) į tam skirtą vietą (12) ir stumti ją žemyn 
iki tol, kol pasigirs spragtelėjimas.
Sumontuoti abu surinkimo maišo laikiklius (21) 
ir (22), laikantis paveikslėlyje nurodytos monta-
vimo krypties, pritvirtinti varžtais (23) bei elasti-
nėmis poveržlėmis (24), priveržiant iki galo.

4. VALDYMO ĮTAISAI IR PRIETAISAI

 4.1  VAIRAVIMO VAIRAS (Pav. 4.1 nr.1)

Valdo priekinių ratų pasukimus.

 4.2   AKSELERATORIAUS SVIRTIS  
(Pav. 4.1 nr.2)

Reguliuoja variklio apsukų skaičių. Plokštelėje 
nurodytos padėtys atitinka:

  «STARTERIS»  šaltas užvedimas  

  «LĖTAS»  minimalus variklio režimas

  «GREITAS»  maksimalus variklio režimas

–   Padėtis «STARTERIS» sąlygoja mišinio riebi-
nimą, ji turi būti naudojama tik šaltam užvedi-
mui ir tik trumpam reikalingam laiko tarpui.

–   Pervažiavimo iš vienos vietos į kitą metu pa-
sirinkti tarpinę padėtį tarp «LĖTAS» ir «GREI-
TAS». 

–   Žolės pjovimo metu svirtį nustatyti į padėtį 
«GREITAS».

 4.2a   STARTERIO VALDYMO ĮTAISAS  
(jei numatytas) (Pav. 4.1 nr.2a)

Sąlygoja mišinio riebinimą ir turi būti naudoja-
mas tik trumpam reikiamam laikui šalto palei-
dimo atveju.
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 4.3   RAKTINIS KOMUTATORIUS  
(Pav. 4.1 nr.3)

  «SUSTOJIMAS» viskas išjungta;

  «ŽIBINTŲ ĮJUNGIMAS» (jei numatyti);

  «EIGA» visos funkcijos aktyvios;

   «PALEIDIMAS»   įjungia paleidimo  
varikliuką.

–    Atleidžiant raktą iš padėties «PALEIDIMAS», 
jis automatiškai sugrįžta į padėtį «EIGA».

–   Po variklio paleidimo, žibintų įjungimas (jei 
numatyti) įvyksta nustatant raktą į padėtį «ŽI-
BINTŲ ĮJUNGIMAS»;

–   norint juos užgesinti, raktą vėl nustatyti į pa-
dėtį «EIGA».

 4.4   RANKINIO STABDŽIO SVIRTIS  
(Pav. 4.1 nr.4)

Rankinis stabdis neleidžia įrenginiui judėti po to, 
kai jis buvo pastatytas stovėjimui. Įvedimo svir-
tis turi dvi padėtis, atitinkančias:

  «A»  =   Stabdis išjungtas  

  «B»   =  Stabdis įvestas

–   Rankinio stabdžio įterpimui nuspausti iki galo 
pedalą (4.21 arba 4.31) ir nukreipti svirtį į «B» 
padėtį; kai pėda nuimama nuo pedalo, stabdis 
išlieka užblokuotas nuleistoje padėtyje.

–   Norint atleisti rankinį stabdį, nuspausti pedalą  
(4.21 arba 4.31) ir nukreipti svirtį į «A» padėtį.

 4.5   PJOVIMO ĮTAISŲ ĮVEDIMO IR  
STABDŽIŲ VALDYMO ĮTAISAS  
(Pav. 4.1 nr.5)

Grybo formos jungiklis leidžia pjovimo įtaisų įve-
dimą elektromagnetinės sankabos pagalba:

   «A»  Nuspaustas=  Pjovimo įtaisai išjungti  

   «B»  Įtemptas=  Pjovimo įtaisai įvesti 

–   Jei pjovimo įtaisai yra įvedami nesilaikant nu-
matytų saugumo sąlygų, variklis užgęsta arba 
negali būti užvedamas (žiūrėti 5.2).

–   Atjungiant pjovimo įtaisus (Padėtis «A»), tuo 
pat metu įjungiamas stabdis, kuris per keletą 
sekundžių sustabdo rotaciją.

 4.6   PJOVIMO AUKŠČIO REGULIAVIMO 
SVIRTIS (Pav. 4.1 nr.6)

Ši svirtis turi septynias padėtis, pažymėtas ati-
tinkamoje plokštelėje nuo «1» iki «7»; jos atitinka 
įvairius pjovimo aukščius nuo 3 iki 8 cm.
–   Perjungimui iš vienos padėties į kitą, reikia 
traukti svirtį į šoną ir perstatyti ją į vieną iš 
stabdymo griovelių.

 4.7   SIGNALINĖ LEMPUTĖ IR GARSINIS 
SIGNALIZACIJA (Pav. 4.1 nr.7)

–   garsinis signalas perspėja, kad surinkimo 
maišas yra pilnas (žiūrėti 5.4.6).

Signalinė lemputė užsidega kai raktas (4.3) yra 
padėtyje «EIGA» ir išlieka visada deganti darbo 
metu.
–   Kai mirksi, reiškia, kad trūksta leidimo variklio 
užvedimui (žiūrėti 5.2).

 4.8   SURINKIMO MAIŠO IŠVERTIMO  
SVIRTIS (jei numatyta) (Pav. 4.1 nr.8)

Ši svirtis, ištraukiama iš jos ertmės, leidžia iš-
versti surinkimo maišą ir jį ištuštinti, tokiu būdu 
sumažinamas paties operatoriaus jėgų poreikis.

 4.9   PJOVIMO ATBULINE EIGA  
PATVIRTINIMO MYGTUKAS  
(Pav. 4.1 nr.9)

Laikant paspaudus šį mygtuką, galima važiuoti 
atgaline eiga su įvestais pjovimo įtaisais nesąly-
gojant variklio sustojimo. 
 

 Mechaninė transmisija

 4.21   SANKABOS/ STABDŽIO PEDALAS 
(pav. 4.2 nr.21)

Šis pedalas turi dvigubą funkciją: pirmoje sa-
vo eigos dalyje jis veikia kaip sankaba įter-
piant ar atjungiant ratų judėjimą, o antroje 
dalyje veikia kaip stabdis, veikdamas gali-
nius ratus.

 SVARBU  Reikia atkreipti ypatingą dėme-
sį, kad nebūtų per daug užvilkinta sankabos 
fazė, priešingu atveju galimas perkaitimas, o 
dėl to gali būti pažeistas judėjimo transmisi-
jos diržas.

 PASTABA  Eigos metu būtų gerai nelaikyti 
pėdos ant pedalo.
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 4.22   GREIČIO PAKEITIMO VALDYMO 
SVIRTIS (Pav. 4.2 nr.22)

Ši svirtis turi septynias padėtis, kurios atitin-
ka penkias pavaras į priekį, laisvąją pavarą 
«N» ir atbulinės eigos pavarą «R». 

Norint pereiti iš vienos pavaros į kitą, nu-
spausti pedalą iki pusės (4.21) ir pastumti 
svirtį laikantis etiketėje pateiktų nurodymų.

DĖMESIO!  Atbulinės eigos pavara 
turi būti įvedama stovint.

 Hidrostatinė transmisija

 4.31   STABDŽIO PEDALAS  
(Pav. 4.3 nr.31)

Šis pedalas valdo galinių ratų stabdį.

 4.32   TRAKCIJOS PEDALAS  
(Pav. 4.3 nr.32)

Šio pedalo pagalba ratams įvedama trakcija 
ir yra reguliuojamas įrenginio greitis, judant 
tiek pirmyn, tiek atbuline eiga.
–   Įvedant judėjimo į priekį pavarą, pėdos ga-
lu paspausti «F» kryptimi; smarkiau spau-
džiant pedalą, atitinkamai didėja įrenginio 
greitis.

–   Atbulinės eigos pavara įvedama spau-
džiant pedalą kulnu «R» kryptimi.

–   Atleidžiant pedalą, jis savaime sugrįžta į 
laisvąją padėtį «N».

DĖMESIO!  Atbulinės eigos pavara 
turi būti įvedama tik stovint.

 PASTABA  Jei trakcijos pedalu yra įjun-
giama tiek pirminė, tiek atgalinė eiga kartu su 
įvestu rankiniu stabdžiu (4.4), variklis sustoja.

 4.33   HIDROSTATINĖS TRANSMISIJOS 
ATBLOKAVIMO SVIRTIS  
(Pav. 4.3 nr.33)

Ši svirtis turi dvi padėtis, nurodytas plokš-
telėje:

  «A»  =   Transmisija įvesta: visoms 
naudojimo sąlygoms, važia-
vimo ir pjovimo metu;

  «B»  =   Transmisija atblokuota: žy-
miai palengvina pastangas, 
kurių reikia įrenginio perkėli-
mui rankiniu būdu, kai vari-
klis yra išjungtas.

 SVARBU  Siekiant išvengti transmisijos 
bloko gedimų, ši operacija turi būti atliekama 
tik varikliui sustojus, pedalui (4.32) esant «N» 
padėtyje.

5. NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 5.1   SAUGOS REKOMENDACIJOS

DĖMESIO!  Jei yra numatomas dažnas 
naudojimas nuokalnėse (kurios neviršija 10°) 
po priekinių ratų skersiniu patartina sumon-
tuoti atsvarus (jie tiekiami užsakius (žiūrėti 
8.6), tokiu būdu išaugs priekinis stabilumas 
ir sumažės nuvirtimo galimybė.

 SVARBU  Visos nuorodos, susijusios su val-
dymo įtaisų padėtimis yra pateiktos 4 skyriuje.

 5.2    SAUGUMO ĮTAISŲ ĮSIJUNGIMO  
KRITERIJAI

Saugumo įtaisai suveikia pagal du kriterijus:
–   sutrukdyti variklio užsivedimui, jeigu nėra lai-
komasi visų saugumo sąlygų;

–   sustabdyti variklį, jeigu nebevykdoma bent 
viena saugumo sąlyga. 

a)  Variklio paleidimui bet kokiu atveju reikia, 
kad:
–   transmisija būtų „laisvojoje“ padėtyje;
–  pjovimo įtaisai būtų išjungti;
–   operatorius būtų sėdintis.

b)  Variklis sustoja, kai:
–   operatorius palieka sėdynę;
–   pakeliamas surinkimo maišas arba nuimamas 
galinio išmetimo apsaugos įtaisas su įjungtais 
pjovimo įtaisais;

–   yra įjungtas rankinis stabdis neatjungus pjo-
vimo įtaisų;

–   yra spaudžiamas greičio keitimo  
(žiūrėti 4.22) arba trakcijos pedalas (žiūrėti 
4.32) prie įvesto rankinio stabdžio.

 5.3   PARENGIAMOSIOS OPERACIJOS 
PRIEŠ PRADEDANT DARBĄ

Prieš pradedant darbą, būtina atlikti visą eilę pa-
tikrinimų ir operacijų, tokiu būdu bus užtikrintas 
efektyvus darbas saugiomis sąlygomis.

 5.3.1   Sėdynės reguliavimas (Pav. 5.1)

Sėdynės pakeitimui reikia atsukti keturis pritvir-
tinimo varžtus (1) ir paslinkti ją išilgai atramos 
kilpų.
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Pasirinkus tinkamą padėtį, iki galo priveržti 
varžtus (1).

 5.3.2   Padangų slėgis (Pav. 5.2)

Tinkamas padangų slėgis yra pagrindinė sąlyga 
norint išgauti nepriekaištingą pjovimo agregato 
sulygiavimą, o tuo pačiu ir tolygų vejos pjovimą.
Atsukti apsauginius dangtelius ir prijungti vožtu-
vėlius prie suspausto oro linijos su manometru 
bei sureguliuoti nurodytas vertes.

 5.3.3   Alyvos ir benzino užpildymas

 PASTABA  Rekomenduojamos alyvos ir 
benzino rūšys yra nurodytos variklio instrukcijų 
vadove.

Prie neveikiančio variklio patikrinti alyvos lygį 
variklyje: pagal variklio instrukcijų vadove pa-
teiktus nurodymus jis turi būti tarp matuoklio 
žymių MIN ir MAX. (Pav. 5.3)

Pilti degalus naudojantis piltuvėliu taip, kad ba-
kas nebūtų visiškai užpildytas. (Pav. 5.4)

PAVOJUS!  Degalų užpildymas turi būti 
vykdomas prie išjungto variklio atviroje arba 
gerai ventiliuotoje aplinkoje. Visada prisi-
minti, kad benzino garai yra degūs! TIKRI-
NANT BAKO TURINĮ, NEPRIARTINTI UGNIES 
PRIE BAKO KAKLELIO IR NERŪKYTI UŽPIL-
DYMO METU.

 SVARBU  Vengti benzino išliejimo ant plastiki-
nių detalių, nes jos gali būti pažeistos; atsitiktinių 
išsiliejimų atveju, skubiai nuplauti vandeniu. 
Garantija nepadengia nuostolių plastikinėms 
detalėms ar varikliui, atsiradusių dėl benzino 
išsiliejimo.

 5.3.4   Angų apsauginių įtaisų montavimas 
(surinkimo maišo arba galinio  
išmetimo apsaugos įtaiso)

DĖMESIO!  Niekada nenaudoti įrenginio 
nesumontavus išmetimo apsaugos įtaisų!

Užkabinti surinkimo maišą (1) ant laikiklių (2) ir jį 
sucentruoti galinės plokštės atžvilgiu.
Centravimas yra užtikrinamas naudojant deši-
niąją atramą kaip šoninį atramos tašką.
Įsitikinti, jog surinkimo maišo angos apatinis 
vamzdis užsikabina už atitinkamo blokuojančio 
kabliuko (3). (Pav. 5.5)

Jeigu norima dirbti be surinkimo maišo, galima 
užsisakyti galinio išmetimo apsaugos įtaiso 
rinkinį (žiūrėti 8.4), kuris turi būti pritvirtintas prie 

galinės plokštės kaip nurodyta atitinkamoje ins-
trukcijoje. (Pav. 5.6)

 5.3.5   Įrenginio saugumo ir efektyvumo 
kontrolė

1.   Patikrinti, ar apsaugos įtaisai veikia kaip nu-
rodyta (žiūrėti 5.2).

2.   Įsitikinti, kad stabdis veikia taisyklingai.
3.   Nepradėti pjovimo, jeigu pjovimo įtaisai 

vibruoja arba kyla abejonių dėl jų pagalan-
dimo; visada prisiminti, kad:

    –   Prastai pagaląstas pjovimo įtaisas drasko 
žolę ir dėl to veja pageltonuoja.

    –   Nepriveržtas pjovimo įtaisas sąlygoja neį-
prastą vibraciją ir gali sukelti pavojų.

DĖMESIO!  Nenaudoti įrenginio, jei kyla 
abejonių dėl jo efektyvumo ir saugumo, ne-
delsiant susisiekti su Pardavėju dėl būtinų 
patikrinimų ar remonto.

 5.4  ĮRENGINIO NAUDOJIMAS

 5.4.1   Paleidimas

Variklio užvedimui (Pav. 5.7):
–   atsukti benzino čiaupą (1) (jei numatytas);
–   nustatyti transmisiją į laisvąją padėtį («N») 
(žiūrėti4.22 arba 4.32);

–   atjungti pjovimo įtaisus (žiūrėti 4.5);
–   dirbant nuokalnėse, įvesti rankinį stabdį;
–   šalto užvedimo atveju, įjungti starterį (žiūrėti 
4.2 arba 4.2a);

–   jei variklis jau įkaitęs, pakanka nustatyti svirtį 
tarp «LĖTAS» ir «GREITAS»;

–   įvesti raktą, pasukti jį į padėtį «EIGA» , taip 
bus paleista elektros srovė, tada variklio pa-
leidimui jį nustatyti į padėtį «PALEIDIMAS» ;

–   paleidus įrenginį, atleisti raktą.

Paleidus variklį, akseleratorių nustatyti padėtyje 
«LĖTAS».

 SVARBU  Starteris turi būti išjungtas, kai tik 
variklis pradeda veikti tolygiai; jo veikimas prie 
jau įkaitusio variklio gali užteršti žvakę bei sąly-
goti netolygų variklio darbą.

 PASTABA  Iškilus sunkumams paleidžiant 
įrenginį, primygtinai nesistengti naudoti varikliuką 
ilgą laiką, nes gali išsikrauti akumuliatorius bei 
uždusti variklis. Pasukti raktą į padėtį «SUSTOJI-
MAS», palaukti keletą sekundžių ir pakartoti ope-
raciją. Jei nesklandumai tęsiasi, paskaityti šio va-
dovo «8» skyrių ir variklio naudojimo instrukciją.

 SVARBU  Visuomet prisiminti, kad saugos 
įtaisai užkerta kelią variklio paleidimui, jei yra 
netenkinamos saugos sąlygos (žiūrėti 5.2). To-
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kiais atvejais, atstačius paleidimo galimybę, prieš 
paleidžiant variklį iš naujo reikia pasukti raktą į 
padėtį «SUSTOJIMAS».

 5.4.2  Priekinė eiga ir pervažiavimai

Pervažiavimų metu:
–  atjungti pjovimo įtaisus; 
–   pakelti pjovimo agregatą į maksimalų aukštį 
(padėtis «7»);

–   nustatyti akseleratoriaus valdymo įtaisą į tar-
pinę padėtį tarp «LĖTAS» ir «GREITAS».

 Mechaninė transmisija

Nuspausti pedalą iki pat galo (žiūrėti 4.21) ir 
nustatyti pavarų perjungimo svirtį 1 pavaros 
padėtyje (žiūrėti 4.22).

Laikant paspaustą pedalą, išjungti rankinį 
stabdį; palaipsniui atleisti pedalą, kuris tokiu 
būdu pereina nuo funkcijos «stabdis» prie 
«sankabos», veikdamas užpakalinius ratus 
(žiūrėti 4.21).

DĖMESIO!  Atleidimas turi būti laips-
niškas, kad per staigus įjungimas nesu-
keltų įrenginio nuvirtimo ir jo kontrolės 
praradimo.

Palaipsniui pasiekti norimą greitį jungiant 
akseleratorių ir pavarų keitimo svirtį; norint 
pereiti nuo vienos pavaros prie kitos, reikia 
įjungti sankabą, spaudžiant pedalą iki pusės 
jo eigos (žiūrėti  4.21).

 Hidrostatinė transmisija

Išjungti rankinį stabdį ir atleisti stabdžio pe-
dalą (žiūrėti 4.31).
Paspausti trakcijos pedalą
(žiūrėti 4.32) į «F» padėtį ir pasiekti norimą 
greitį laipsniškai spaudžiant pedalą ir jun-
giant akseleratorių.

DĖMESIO!  Trakcijos įvedimas turi 
būti atliekamas laikantis žemiau aprašytų 
nurodymų (žiūrėti 4.32), tokiu būdu bus 
išvengta įrenginio apvirtimo ar jo kontro-
lės praradimo, ypač nuokalnėse, kuriuos 
gali sukelti per staigus trakcijos įvedi-
mas.

 5.4.3  Stabdymas

Iš pradžių sulėtinti įrenginio greitį mažinant va-
riklio apsukas, tada paspausti stabdžių pedalą 

(žiūrėti 4.21 arba 4.31), siekiant dar labiau su-
mažinti greitį, iki pat sustojimo.

 Hidrostatinė transmisija

Žymus įrenginio sulėtinimas jau įvyksta atlei-
dus trakcijos pedalą.

 5.4.4  Atbulinė eiga

 SVARBU  Atbulinės eigos pavaros įvedimas 
turi būti atliekamas tik stovint.

 SVARBU  Norint važiuoti atbuline eiga su 
įjungtais pjovimo įtaisais, būtina nuspausti ir lai-
kyti paspaudus sutikimo mygtuką (žiūrėti 4.9), to-
kiu būdu nebus sąlygojamas variklio sustojimas.

 Mechaninė transmisija

Spausti pedalą iki pat įrenginio sustojimo, 
įvesti atbulinės eigos pavarą traukiant į šo-
ną svirtį ir ją nustatant «R» padėtyje (žiūrė-
ti 4.22). Palaipsniui atleisti pedalą, kad bū-
tų įvesta sankaba ir pradėti važiuoti atbuline 
eiga.

 Hidrostatinė transmisija

Įrenginiui sustojus, pradėti važiuoti atgaline 
eiga paspaudus trakcijos pedalą «R» krypti-
mi (žiūrėti 4.32).

 5.4.5  Žolės pjovimas

(Pav. Sureguliuoti atraminių ratukų padėtį 
(1-jeigu numatyti), jų funkcija yra sumažinti 
velėnos suplėšymo riziką, kylančią dėl pjovimo 
agregato krašto vilkimosi dirbant nelygiuose 
paviršiuose. 
Trys priekinių atraminių ratukų montavimo pa-
dėtys leidžia išlaikyti saugų atstumą «A» tarp 
pjovimo agregato krašto ir dirvos.
Norint pakeisti padėtį, atsukti veržlę (2) ir iš-
traukti kaištį (3).
Įstatyti ratuką (1) į norimą padėtį, tada vėl su-
montuoti kaištį (3), atkreipiant dėmesį į tai, kad 
kaiščio galvutė (3) būtų nukreipta įrenginio vi-
daus link, iki galo priveržti veržlę (2).

DĖMESIO!  Ši operacija turi būti visada 
atliekama su abiem ratukais, įstatant juos į tą 
patį aukštį, TUO METU VARIKLIS TURI BŪTI 
IŠJUNGTAS, O PJOVIMO ĮTAISAI IŠVESTI.
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Norint pradėti pjovimą:
–   nustatyti akseleratorių į padėtį «GREITAS»;
–   pakelti pjovimo agregatą į maksimalų aukštį;
–   įvesti pjovimo įtaisus (žiūrėti 4.5) tik ant ve-
lėnos, vengiant jų įvedimo žvyruotoje dirvoje 
arba pievoje, kur žolė yra pernelyg aukšta;

–   pradėti judėjimą į priekį žolėtame lauke labai 
palaipsniui ir su ypatingu atsargumu, kaip jau 
aprašyta anksčiau

–   nureguliuoti eigos greitį ir pjovimo aukštį (žiū-
rėti 4.6) pagal vejos sąlygas (žolės aukštis, 
tankumas ir drėgmė).

DĖMESIO!  Pjaunant nuokalnėse pata-
riama sumažinti eigos greitį, tokiu būtų bus 
užtikrintos saugios sąlygos (žiūrėti 1A – C7-
8-9).

Bet kuriuo atveju, reikia sumažinti greitį kaskart, 
kai pastebimas variklio apsukų sumažėjimas, 
atsižvelgiant į tai, jog žolė niekuomet nebus ge-
rai nupjauta, jeigu judėjimo greitis yra per didelis 
palyginus su pjaunamos žolės kiekiu.

Išjungti pjovimo įtaisus ir pakelti pjovimo agre-
gatą į aukščiausią padėtį kaskart, kai reikia 
aplenkti kliūtį.

 5.4.6   Surinkimo maišo ištuštinimas  
(Pav. 5.9)

 PASTABA  Surinkimo maišo ištuštinimas yra 
atliekamas tik išjungus pjovimo įtaisus; priešingu 
atveju, variklis sustos.

Neleisti surinkimo maišui persipildyti, taip bus 
išvengta išmetamojo kanalo užsikimšimo. 
Apie surinkimo maišo prisipildymą praneša gar-
sinis signalas; tuomet:
–   atjungti pjovimo įtaisus (žiūrėti 4.5) ir signalas 
nutrūksta;

–   sumažinti variklio režimą;
–   įvesti laisvąją pavarą (N)  (žiūrėti 4.22 Mecha-
ninė transmisija  arba 4.32 Hidrostatinė trans-
misija) ir sustabdyti eigą;

–   nuokalnėse įjungti rankinį stabdį;
–   ištraukti svirtį (1- jei numatyta) arba suimti už 
galinės rankenos (1a) ir apversti surinkimo 
maišą jo ištuštinimui;

–   vėl uždaryti surinkimo maišą taip, kad  jis 
išliktų prikabintas prie blokuojančio kabliuko 
(2).

 5.4.7  Išmetamojo kanalo ištuštinimas 

Labai aukštos arba šlapios žolės pjovimas, 
kartu su per dideliu judėjimo greičiu, gali sąly-
goti išmetamojo kanalo užsikimšimą. Užsikim-
šimo atveju reikia:

–   sustabdyti judėjimą, atjungti pjovimo įtaisus ir 
sustabdyti variklį;

–   nuimti surinkimo maišą arba galinio išmetimo 
apsaugos įtaisą;

–   pašalinti susikaupusią žolę, pradedant nuo 
kanalo išeinamosios angos.

DĖMESIO!  Ši operacija turi būti visada 
vykdoma tik išjungus variklį.

 5.4.8  Pjovimo pabaiga

Pabaigus pjovimą, išjungti pjovimo įtaisus, su-
mažinti variklio apsukų skaičių ir sugrįžti pakė-
lus pjovimo agregatą į aukščiausią padėtį.

 5.4.9   Darbo pabaiga

Sustabdyti įrenginį, nustatyti akseleratoriaus 
svirtį į padėtį «LĖTAS» ir išjungti variklį pasukant 
raktą į padėtį «SUSTOJIMAS».
 Prie išjungto variklio, užsukti benzino čiaupą (1) 
(jei numatytas). (Pav. 5.10).

DĖMESIO!  Siekiant išvengti galimo 
užsiliepsnojimo, prieš išjungiant variklį ak-
seleratorių 20 sekundžių nustatyti į padėtį 
«LĖTAS». 

 SVARBU  Kad neišsikrautų akumuliatorius, 
nepalikti rakto padėtyje «EIGA» arba «ŽIBINTŲ 
ĮJUNGIMAS», kai variklis nedirba.

 5.4.10   Įrenginio valymas

Po kiekvieno naudojimo, išvalyti įrenginio išorę, 
ištuštinti surinkimo maišą ir jį iškratyti, kad būtų 
pašalintos žolės ir žemės liekanos.

Plastikines kėbulo dalis pravalyti kempine, suvil-
gyta vandeniu bei valymo priemone, atkreipiant 
dėmesį, kad nebūtų sudrėkintas variklis, elektri-
nės įrenginio dalys ir elektroninė plokštė, esanti 
po prietaisų skydu.

 SVARBU  Niekada nenaudoti aukšto slėgio 
plovimo įrangos arba agresyvių skysčių kėbulo ir 
variklio valymui!

DĖMESIO!  Svarbu, kad ant viršutinės 
pjovimo agregato dalies nesusikauptų nuo-
sėdos ir sausos žolės liekanos, taip bus iš-
laikomas optimalus efektyvumas ir įrenginio 
saugumas.

Po kiekvieno naudojimo, atlikti kruopštų pjovimo 
agregato valymą, pašalinant bet kokias žolės ar 
nuolaužų liekanas.
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DĖMESIO!  Pjovimo agregato valymo 
metu, dėvėti apsauginius akinius, bei ati-
traukti pašalinius asmenis arba gyvūnus iš 
aplinkinės teritorijos.

a)  Pjovimo agregato ir išmetimo kanalo vidinis 
valymas turi būti atliekamas ant tvirtų grindų su:
–   sumontuotu surinkimo maišu arba galinio iš-
metimo apsaugos įtaisu;

–   sėdinčiu operatoriumi;
–   pjovimo agregatu padėtyje «1»;
–   veikiančiu varikliu;
–   transmisija laisvojoje pavaroje;
–   įvestais pjovimo įtaisais.

Prijungti pakaitomis vandens žarną prie atitin-
kamų jungčių (1), leidžiant pribėgti vandeniui ke-
letui minučių į kiekvieną iš jų, pjovimo įtaisams 
tuo metu judant. (Pav. 5.11)

 SVARBU  Kad nebūtų pakenkta nepriekaištin-
gam elektromagnetinės sankabos darbui, reikia:
–  vengti sankabos kontakto su alyva;
–  neleisti, kad ant sankabos bloko patektų tiesio-

ginė aukšto slėgio vandens srovė;
–  nevalyti sankabos benzinu.

Po to nuimti surinkimo maišą, jį ištuštinti, pra-
skalauti ir laikyti taip, kad jis greitai išdžiūtų.

b)  Pjovimo agregato viršutinės dalies valy-
mui:
–   visiškai nuleisti pjovimo agregatą (padėtis 
«1»);

–   pūsti suslėgto oro srove pro dešiniojo ir kai-
riojo apsaugos įtaiso ertmes. (Pav. 5.11)

 5.4.11   Saugojimas ir ilgesnis  
nenaudojimas

Jeigu numatomas ilgesnis nenaudojimo laiko-
tarpis (daugiau nei 1 mėnuo), pasirūpinti atjungti 
akumuliatoriaus laidus ir sekti nurodymus, pa-
teiktus variklio naudojimo instrukcijoje.

(Pav. 5.12) Ištuštinti degalų baką atjungiant 
žarnelę (1), esančią benzino filtriuko įėjime (2), 
surenkant degalus į tinkamą talpą.
Vėl sujungti žarnelę (1) atkreipiant dėmesį, kad 
būtų taisyklingai uždėtas dirželis (3).
Pastatyti įrenginį sausoje vietoje, apsaugotoje 
nuo nepalankių oro sąlygų, jeigu įmanoma, už-
dengti audeklu (žiūrėti 8.5).

 DĖMESIO  Akumuliatorius turi būti sandėliuo-
jamas vėsioje ir sausoje vietoje. Prieš ilgą ne-
naujimo laikotarpį (ilgiau nei 1 mėnesį) visuomet 
įkrauti akumuliatorių ir pasirūpinti įkrovimu prieš 
vėl jį pradedant naudoti (žiūrėti 6.2.3).

Prieš vėl pradedant darbą, įsitikinti, ar nėra 
benzino nutekėjimo iš vamzdžių, čiaupo ir kar-
biuratoriaus.

 5.4.12   Plokštės apsaugos įtaisas

Elektroninė plokštė yra aprūpinta savaime atsi-
statančiu apsaugos įtaisu, kuris nutraukia srovę 
pasireiškus gedimui elektros grandinėje; šio 
saugiklio įsijungimas sąlygoja variklio sustojimą, 
o jį žymi signalinės lemputės išsijungimas.

Srovės tiekimas atsistato automatiškai, po ke-
leto sekundžių; rasti ir pašalinti gedimo priežas-
tis, kad sutrikimai nepasikartotų.

 SVARBU  Siekiant išvengti šio apsaugos įtaiso 
įsijungimo:
  –  nesukeisti akumuliatoriaus polių;
  –  nedirbti su įrenginiu be akumuliatoriaus, 

tokiu būdu bus išvengta nesklandumų įkro-
vimo reguliavimo įtaiso darbe;

  –  būti atsargiems ir nesukelti trumpųjų sujun-
gimų.

 5.5   NAUDOJIMAS NUOKALNĖSE  
(pav. 5.13)

Laikytis nurodytų apribojimų (maks. 10° - 17°).
 

DĖMESIO!  Dirbat nuokalnėse, priekinę 
eigą reikia pradėti atsargiai, taip  bus iš-
vengta įrenginio nuvirtimo. Sumažinti eigos 
greitį prieš pradedant darbą ant šlaito, ypač 
leidžiantis nuo jo.

PAVOJUS!  Niekada neįvedinėti atbuli-
nės eigos greičio sumažinimui nuokalnėje: 
tai gali sąlygoti įrenginio kontrolės prara-
dimą, ypač dirbant ant slidžių paviršių.

 Mechaninė transmisija

PAVOJUS!  Niekada nevažinėti nuo-
kalnėse su laisva pavara arba neįvesta 
sankaba! Visada įvesti žemesnę pavarą 
prieš išlipant iš stovinčio įrenginio arba 
paliekant  jį be priežiūros.

 Hidrostatinė transmisija

Nuokalne važiuoti nespaudžiant trakcijos pe-
dalo (žiūrėti 4.32) , siekiant išnaudoti hidros-
tatinės transmisijos stabdymo poveikį, kai 
transmisija nėra įvesta.
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 5.6  KAI KURIE PATARIMAI GRAŽIAI VEJAI

1.      Norint išlaikyti puikios išvaizdos žalią ir 
minkštą veją, būtina, kad ji būtų reguliariai 
pjaunama nepažeidžiant žolės. Veja gali 
būti sudaryta iš skirtingo tipo žolių. Daž-
nai pjaunant, smarkiau auga žolės, kurios 
vysto šaknis ir suformuoja standžią velėną; 
priešingu atveju, jei pjaunama rečiau, plinta 
aukštos ir laukinės žolės (dobilai, ramunės 
ir t.t.)

2.     Žolę visada geriausiai pjauti, kai veja yra 
sausa.

3.     Pjovimo įtaisai turi būti nepažeisti ir gerai 
išgaląsti, tokiu būdu pjovimas bus lygus 
ir be išsipešiojimų, kurie sąlygoja viršūnių 
pageltimą.

4.     Variklis turi būti naudojamas visu pajėgumu, 
tokiu būdu bus užtikrintas  lygus žolės pjovi-
mas bei išgaunamas geras nupjautos žolės 
išstūmimas pro išmetamąjį kanalą.

5.     Pjovimo dažnis turi būti susijęs su žolės au-
gimu, vengiant, kad tarp dviejų pjovimų žolė 
užaugtų per aukšta.

6.     Karštais ir sausais periodais patartina išlai-
kyti kiek aukštesnę žolę, tokiu būdu dirva 
mažiau išdžius.

7.     Gražiai sutvarkytos vejos optimalus aukštis 
yra maždaug 4-5 cm, vienu pjovimu nerei-
kėtų trumpinti daugiau nei trečdalio viso 
aukščio. Labai aukštos žolės atveju, pjo-
vimą geriau atlikti per du praėjimus, vienos 
dienos atstumu; pirmiausia praeiti pjovimo 
įtaisus nustačius didžiausiame aukštyje ir 
paliekant kiek įmanoma mažesnes vėžias, o 
antrąjį kartą - norimu aukščiu. (Pav. 5.14) 

8.     Vejos vaizdas bus geresnis, jeigu pjovimai 
bus vykdomi kaitaliojant dvi kryptis. (Pav. 
5.15)

9.     Jei išmetimo latakas linkęs užsikimšti žole, 
gerai būtų sumažinti greitį, nes jis gali būti 
per didelis pagal apdirbamos vejos sąlygas; 
jeigu problema kartojasi, galimos priežastys 
yra prastai išgaląsti pjovimo įtaisai arba de-
formuotas sparnelių profilis.

10.   Būti atidiems pjaunant ties krūmais ir netoli 
žemų apvadų, kurie galėtų pakenkti pjovimo 
agregato ir pjovimo įtaisų sulygiavimui bei 
pjovimo įtaiso kraštams.

 

6. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

 6.1  SAUGOS REKOMENDACIJOS

DĖMESIO!  Pasireiškus šiems veikimo 
sutrikimams, patariama nedelsiant kreiptis į 
Pardavėją arba į specializuotą techninio ap-
tarnavimo Centrą 
– stabdžių, 
– pjovimo įtaisų įvedimo ir sustabdymo,
–  trakcijos įvedimo važiuojant priekine arba 

atbuline eiga.

 6.2  EINAMOJI PRIEŽIŪRA

Ši lentelė padės palaikyti įrenginio efektyvumą 
ir saugumą. Joje nurodyti pagrindiniai veiksmai 
ir numatytas periodiškumas kiekvienam iš jų.

Šone esančiuose langeliuose galima pažymėti 
datą arba darbo valandų skaičių, kada buvo 
atliekami veiksmai.

Veiksmas Valandos Atliktas (Data arba Valandos)
1. ĮRENGINYS

1.1 Pjovimo įtaisų pritvirtinimo ir pagalandimo 
patikrinimas  3) 25

1.2 Pjovimo įtaisų pakeitimas  3) 100

1.3 Transmisijos diržo patikrinimas  3) 25

1.4 Transmisijos diržo pakeitimas  2) 3) –

1.5 Pjovimo įtaisų valdymo diržo patikrinimas  3) 25

1.6 Pjovimo įtaisų valdymo diržo pakeitimas  2) 3) –

1.7 Stabdžio patikrinimas ir reguliavimas   3) 25

1.8 Trakcijos patikrinimas ir registravimas  3) 25
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Veiksmas Valandos Atliktas (Data arba Valandos)

1.9 Pjovimo įtaisų įvedimo ir stabdžių 
patikrinimas  3) 25

1.10 Visų pritvirtinimų patikrinimas 25

1.11 Bendras sutepimas  4) 25

2. VARIKLIS 1)

2.1 Variklio alyvos pakeitimas …

2.2 Oro filtro patikrinimas ir valymas …

2.3 Oro filtro pakeitimas …

2.4 Benzino filtro patikrinimas …

2.5 Benzino filtro pakeitimas …

2.6 Žvakių kontaktų patikrinimas ir valymas …

2.7 Žvakės pakeitimas …

1)   Dėl pilno veiksmų sąrašo ir periodiškumo konsultuotis variklio instrukcijų vadove.
2)   Atsiradus pirmiesiems gedimų požymiams, kreiptis į Pardavėją.
3)   Operacija, kuri turi būti atlikta pas Pardavėją arba specializuotame techninio aptarnavimo centre.
4)   Bendras visų sujungimų sutepimas turi būti atliekamas ir kiekvieną kartą, kai numatomas ilgesnis 
įrenginio nenaudojimas.

 6.2.1  Variklis (Pav. 6.1)  

 SVARBU  Laikytis visų variklio naudojimo ins-
trukcijų vadove pateiktų nurodymų.

Norint išpilti variklio alyvą, tvirtai laikyti prailgi-
nimo žarnelę (1) ir atsukti išleidimo kamštį (2).

Vėl sumontuojant kamštį (2), atkreipti dėmesį į 
vidinio tarpiklio įdėjimą (3), jį prisukti iki galo tvir-
tai laikant prailginimo žarnelę (1).

 6.2.2  Užpakalinė ašis

Ji yra sudaryta iš sandarios monoblokinės 
grupės ir nereikalauja techninės priežiūros; yra 
aprūpinta nuolatinio sutepimo sistema, kurios 
nereikia keisti ar pildyti.

 6.2.3  Akumuliatorius (Pav. 6.2) 

Kruopšti akumuliatoriaus priežiūra yra pagrindi-
nis dalykas norint užtikrinti ilgą akumuliatoriaus 
veikimą. 
Jūsų įrenginio akumuliatorius turi būti būtinai 
įkrautas:

–   prieš pirmąjį kartą naudojant įrenginį po jo 
įsigijimo;

–   prieš kiekvieną ilgesnį įrenginio nenaudojimo 
periodą;

–   prieš vėl pradedant naudojimą po ilgesnio ne-
naudojimo periodo.

Perskaityti ir kruopščiai laikytis įkrovimo pro-
cedūros, aprašytos akumuliatoriaus instrukcijų 
vadove. Šios procedūros nesilaikymas arba 
akumuliatoriaus neįkrovimas, gali sąlygoti 
nepataisomus nuostolius akumuliatoriaus ele-
mentams.

Išsikrovęs akumuliatorius kuo skubiau privalo 
būti vėl įkrautas.

 SVARBU  Įkrovimas turi būti atliekamas su 
pastovios įtampos įranga. Kitokios įkrovimo siste-
mos gali nepataisomai sugadinti akumuliatorių.

Įrenginys yra aprūpintas jungtimi (1) įkrovimui, ji 
turi būti prijungiama prie atitinkamos akumulia-
toriaus palaikymo įkroviklio jungties, įkroviklis 
yra tiekiamas su įrenginiu (jei numatytas) arba 
užsakomas atskirai (žiūrėti 8.2).
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 SVARBU  Ši jungtis turi būti naudojama tik 
prisijungimui prie akumuliatoriaus palaikymo įkro-
viklio, kaip numatė Gamintojas. Jos naudojimui:
–  laikytis nurodymų, pateiktų atitinkamose nau-

dojimo instrukcijose;
–  laikytis nurodymų, pateiktų akumuliatoriaus 

instrukcijų vadove.

 6.3  VEIKSMAI SU ĮRENGINIU

 6.3.1   Pjovimo agregato sulygiavimas 
(Pav. 6.3) 

Geras pjovimo agregato sureguliavimas yra es-
minis veiksnys siekiant tolygiai nupjautos vejos. 
Netolygaus pjovimo atveju, patikrinti padangų 
slėgį.
Jei to nepakaks lygaus pjovimo išgavimui, reikia 
susisiekti su Pardavėju dėl pjovimo agregato 
sulygiavimo reguliavimo.

 6.3.2  Ratų pakeitimas (Pav. 6.4) 

Įrenginiui stovint ant lygaus paviršiaus, pakišti 
tarpiklius po važiuoklės laikančiu elementu, iš 
keistino rato pusės.

Ratus prilaiko elastinis žiedas (1), jis yra nuima-
mas atsuktuvo pagalba.

 PASTABA  Prieš vėl sumontuojant ratą, su-
tepti ašį tepalu. Atsargiai uždėti elastinį žiedą (1) 
ir atraminę poveržlę (2).

 6.3.3   Padangų taisymas ir pakeitimas

Padangos yra „Tubeless” tipo, todėl kiekvienas 
pakeitimas arba taisymas jų pradūrimo atveju 
turi vykti specializuotame padangų centre, tai-
kant šiam padangos tipui numatytus metodus.

 6.3.4   Lempų pakeitimas (jei numatyta)

• „I” tipo lempos (kaitinamosios) (Pav. 6.5) 

Lempos (18/W) jungiamuoju kaiščiu yra įdėtos 
į patroną, kuris išsiima sukant jį prieš laikrodžio 
rodyklę žnyplių pagalba.

• „II” tipo lempos (LED) (Pav. 6.6) 

–   Atsukti žiedą (1) ir nuimti jungtį (2).  
Išmontuoti LED apšvietiklį (3), pritvirtintą varž-
tais (4).

 6.3.5   Lydžiojo saugiklio pakeitimas  
(Pav. 6.7) 

Įrenginiui yra numatyti tam tikri skirtingos galios 
lydieji saugikliai (1), kurių funkcijos ir bruožai yra 
tokie:

–   10 A lydusis saugiklis = elektroninės plokštės 
bendrosios instaliacijos ir galios grandinės 
apsauga, jo įsijungimas sąlygoja įrenginio 
sustojimą ir visišką prietaisų skydo signalinės 
lemputės išsijungimą.

–   25 A lydusis saugiklis = įkrovimo grandinės 
apsauga, jo įsijungimas pasireiškia progresy-
viu akumuliatoriaus įkrovos mažėjimu ir po to 
sekančiais paleidimo sunkumais.

Lydžiojo saugiklio galia yra nurodyta ant paties 
saugiklio.

 SVARBU  Perdegęs lydusis saugiklis turi būti 
visuomet pakeistas tos pačios rūšies ir galios 
lydžiuoju saugikliu, niekuomet nenaudoti kitokių 
lydžiųjų saugiklių.

Jei neįmanoma pašalinti saugiklių įsijungimo 
priežasčių, susisiekti su Pardavėju.

 6.3.6   Pjovimo įtaisų išmontavimas,  
pakeitimas ir sumontavimas

DĖMESIO!  Dirbant su pjovimo įtaisais, 
visada dėvėti darbines pirštines.

DĖMESIO!  Visada pakeisti pažeistus ar 
kreivus pjovimo įtaisus; niekada nebandyti 
jų pataisyti! VISADA NAUDOTI TIK ORIGINA-
LIUS PJOVIMO ĮTAISUS!

Šiam įrenginiui yra numatytas pjovimo įtaisų 
naudojimas, jų kodas yra nurodytas ii puslapyje 
pateiktoje lentelėje.
Turint omeny gaminio raidą, aukščiau paminėti 
pjovimo įtaisai laikui bėgant gali būti pakeičiami 
kitais, pasižyminčiais analogiškomis saugaus 
veikimo ir pakeičiamumo savybėmis.

 SVARBU  Pjovimo įtaisus patartina keisti poro-
mis, ypač pastebėjus skirtingą jų nusidėvėjimą.
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7. GEDIMŲ PAIEŠKOS VADOVAS

KLIŪTIS TIKĖTINOS PRIEŽASTYS TAISYMAS
1.   Kai raktas yra padėtyje «EIGA», 
signalinė lemputė nedega

Elektroninės plokštės apsaugos 
įtaiso įsijungimas dėl:

–   neteisingai pajungto 
akumuliatoriaus 

–   akumuliatoriaus polių sukeitimo

–   visiškai išsikrovusio 
akumuliatoriaus

–  perdegusio lydžiojo saugiklio

–   sudrėkusios plokštės

Raktą įvesti į padėtį 
«SUSTOJIMAS» ir ieškoti gedimo 
priežasčių:

–   patikrinti sujungimus (žiūrėti 3.4)

–   patikrinti sujungimus (žiūrėti 3.4)

–   įkrauti akumuliatorių  
(žiūrėti 6.2.3)

–   pakeisti lydųjį saugiklį (10 A) 
(žiūrėti 6.3.5)

–   išdžiovinti drungnu oru

2.   Raktui esant padėtyje 
«PALEIDIMAS», signalinė 
lemputė mirksi, o paleidimo 
varikliukas nesisuka

–   trūksta paleidimo patvirtinimo –   patikrinti, kad būtų laikomasi 
patvirtinimui būtinų sąlygų 
(žiūrėti 5.2.a)

3.   Kai raktas yra padėtyje 
“PALEIDIMAS”, signalinė 
lemputė įsijungia, bet paleidimo 
varikliukas nesisuka

–   akumuliatorius nepakankamai 
įkrautas

–   paleidimo relės gedimas

–   įkrauti akumuliatorių  
(žiūrėti 6.2.3)

–   susisiekti su Pardavėju

4.   Raktui esant padėtyje 
«PALEIDIMAS», paleidimo 
varikliukas sukasi, bet variklis 
neužsikuria

–   akumuliatorius nepakankamai 
įkrautas

–   nepakankamas benzino srautas

–   užvedimo gedimas

–   įkrauti akumuliatorių  
(žiūrėti 6.2.3)

–    patikrinti lygį bake (žiūrėti 5.3.3)
–    atsukti čiaupą (jei numatytas) 
(žiūrėti 5.4.1)

–   patikrinti benzino filtrą

–    patikrinti žvakės gaubto 
pritvirtinimą

–    patikrinti, ar elektrodai yra švarūs 
ir ar tarp jų yra taisyklingas 
atstumas

5.   Sunkus paleidimas arba 
netolygus variklio darbas

–   karbiuracijos problemos –    išvalyti arba pakeisti oro filtrą
–    ištuštinti baką ir įpilti šviežaus 
benzino

–    patikrinti ir, esant reikalui, 
pakeisti benzino filtrą

6.   Variklio našumo sumažėjimas 
pjovimo metu

–    eigos greitis per didelis palyginus 
su pjovimo aukščiu

–    sumažinti eigos greitį ir/arba 
pakelti pjovimo aukštį  
(žiūrėti 5.4.5)

7.   Variklis sustoja dirbant Elektroninės plokštės apsaugos 
įtaiso įsijungimas dėl:

–    apsaugos įtaisų įsijungimo

Įkišti raktą į padėtį «SUSTOJIMAS»
ir ieškoti gedimo priežasčių:

–    patikrinti, kad būtų laikomasi 
patvirtinimui būtinų sąlygų 
(žiūrėti 5.2.b)

8.   Pjovimo įtaisai neįsijungia arba 
nesustoja iš karto, vos tik yra 
išjungiami  

–   įjungimo sistemos gedimai –    susisiekti su Pardavėju
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KLIŪTIS TIKĖTINOS PRIEŽASTYS TAISYMAS
9.   Netolygus pjovimas ir 
nepakankamas surinkimas

–   pjovimo agregatas nėra 
lygiagretus žemei

–   pjovimo įtaisų neefektyvumas

–   per didelis eigos greitis palyginus 
su pjaunamos žolės aukščiu

–   kanalo užsikimšimas

–    patikrinti padangų slėgį  
(žiūrėti 5.3.2)

–   atstatyti pjovimo agregato 
sulygiavimą žemės atžvilgiu 
(žiūrėti 6.3.1)

–   susisiekti su Pardavėju

–   sumažinti eigos greitį ir/arba 
pakelti pjovimo agregatą (žiūrėti 
5.4.5)

–   palaukti, kol žolė išdžius

–   nuimti surinkimo maišą ir 
ištuštinti kanalą (žiūrėti 5.4.7)

10.   Neįprasta vibracija darbo metu –   pjovimo agregatas yra pilnas 
žolės

–   pjovimo įtaisai yra išsibalansavę 
arba atsilaisvinę

–   atsilaisvinusios jungtys

–   išvalyti pjovimo agregatą  
(žiūrėti 5.4.10)

–   susisiekti su Pardavėju

–   patikrinti ir priveržti variklio ir 
važiuoklės tvirtinimo varžtus

11.   Netikslus arba neefektyvus 
stabdymas

–   stabdis nėra sureguliuotas 
taisyklingai

–   susisiekti su Pardavėju

12.   Netolygi eiga, prasta trakcija 
važiuojant įkalnėje arba 
įrenginio polinkis apvirsti

–   grandinės arba įvedimo įtaiso 
problemos

–   susisiekti su Pardavėju

13.   Veikiant varikliui ir spaudžiant 
trakcijos pedalą, įrenginys 
nejuda (modeliai su 
hidrostatine transmisija)

–   atblokavimo svirtis «B» padėtyje –   ją vėl nustatyti į padėtį «A» 
(žiūrėti 4.33)

14.    Įrenginys pradeda neįprastai 
vibruoti

–   pažeidimas arba detalės nėra 
gerai pritvirtintos

–   sustabdyti įrenginį ir atjungti 
žvakės laidą

–   patikrinti galimus gedimus
–   patikrinti, ar yra atsilaisvinusių 
detalių ir jas priveržti

–   atlikti patikrinimus, pakeitimus 
arba remontą specializuotame 
techninio aptarnavimo centre

   
Jeigu nesklandumai tęsiasi įvykdžius aprašytas operacijas, susisiekti su Pardavėju.

DĖMESIO!  Niekada nebandyti atlikti svarbių taisymo darbų, neturint reikiamos įrangos ir 
būtinų techninių žinių. Kiekvienas prastai atliktas veiksmas automatiškai sąlygoja Garantijos 
netekimą ir Gamintojo atsiribojimą nuo bet kokios atsakomybės.

8. PRIEDAI
 8.1  RINKINYS MULČIAVIMUI (Pav. 8 nr.1)

Susmulkina nupjautą žolę ir ją palieka ant pie-
vos, vietoje surinkimo į maišą.

 8.2   AKUMULIATORIAUS PALAIKYMO 
ĮKROVIKLIS (Pav. 8 nr.2)

Leidžia išlaikyti akumuliatorių veiksmingą ne-
naudojimo laikotarpiu, užtikrindamas optimalų 

įkrovos lygį ir ilgesnį akumuliatoriaus naudojimo 
laiką.

 8.3   RINKINYS VILKIMUI (Pav.  8 nr.3)

Nedidelės priekabos vilkimui.

 8.4   GALINIO IŠMETIMO APSAUGOS 
ĮTAISO RINKINYS (Pav. 8 nr.4)

Galima naudoti vietoj surinkimo maišo, kai žolė 
nėra surenkama.
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 8.5  APDANGALAS (Pav.  8 nr.5)

Saugo įrenginį nuo dulkių, kai jis nėra naudoja-
mas.

 8.6   PRIEKINIŲ ATSVARŲ KOMPLEKTAS 
(Pav. 8 nr.6)

Gerina įrenginio priekinės dalies stabilumą, 
ypač dirbant nuokalnėse. 

 8.7   SNIEGO GRANDINĖS 18” (Pav. 8 nr.7)

Gerina galinių ratų sukibimą važiuojant apsnig-
tuose plotuose ir leidžia panaudoti sniego va-
lymo įrangą.

 8.8  PRIEKABA (Pav. 8 nr.8)

Naudojama įrankių ar kitokių daiktų transporta-
vimui laikantis leidžiamų krovinio apribojimų.

 8.9   BARSTYTUVAS (Pav. 8 nr.9)

Druskos arba trąšų barstymui.

 8.10   VEJOS VOLAS (Pav. 8 nr.10)

Dirvos sutankinimui po sėjos arba vejos lygini-
mui.

 8.11   PEILINIS SNIEGO VALYTUVAS   
(Pav. 8 nr.11)

Sniego valymui ir pašalinto sniego šoniniam 
surinkimui.




