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Naudojimasis šiuo 
dokumentu
Prieš dirbdami šiuo įrenginiu, 
pirmiausia atidžiai perskaitykite 
instrukciją. Viską darykite taip, 
kaip aprašyta instrukcijoje 
ir saugokite ją, kad prireikus 
galėtumėte pasinaudoti. 
Niekuomet neleiskite įrenginiu 
naudotis vaikams ar asmenims, 
nesusipažinusiems su instrukcija.
Asmenims, jaunesniems negu 
16 metų, neleidžiama naudotis 
įrenginiu – minimalų juo 
dirbančiųjų amžių nustato vietiniai 
įstatymai.
Instrukcijoje yra saugos 
nurodymai, kurie
– atkreipia dėmesį į pavojus, 

kylančius naudojant variklį,
– nurodo sužeidimo riziką,
– pataria, kaip išvengti ar 

sumažinti likutinę riziką.
Saugos nurodymai šioje 
instrukcijoje žymimi taip:

Pavojus!
Žymi betarpiškai gręsiantį pavojų. 
Nesilaikant šių nurodymų, gresia 
žūtis ar sunkūs sužalojimai.

Dėmesio!
Žymi pavojingą situaciją. 
Nesilaikant nurodymų, galimi 
sužeidimai ar nuostoliai.

Nurodymas
Pažymi nurodymą naudojimui 
arba svarbią informaciją.

Duomenys ant variklio 
korpuso
Šie duomenys labai svarbūs 
vėliau užsakant atsargines dalis 
ir aptarnavimui serviso dirbtuvėse. 
Įrašykite variklio duomenis į tam 
skirtą vietą (7 pav.).

Jūsų saugumui

Nurodymas
Toliau kalbėsime apibendrintai 
apie ”įrenginį“, kadangi variklis 
gali būti įmontuojamas į įvairias 
mašinas ir įrenginius.

Sprogimo ir gaisro 
pavojus!

Benzinas labai degus, o benzino 
garai labai sprogūs. Užsidegus 
benzinui ar sprogus jo garams, 
galimi sunkūs nudegimai ir net 
mirties atvejai. Jei benzinas 
patektų ant drabužių ar kūno, 
tučtuojau pakeiskite drabužius 
ir nusišluostykite kūną.
– Prieš pildydami kuro baką, 

variklį išjunkite ir leiskite jam 
atvėsti ne mažiau, kaip dvi 
minutes, Tik tuomet atidarykite 
kuro bako dangtelį.

– Kuro baką pildykite tik lauke 
ar gerai vėdinamoje patalpoje.

– Naudokite tik kurui laikyti skirtas 
talpas.

– Niekuomet nepildykite talpos 
kurui laikyti puspriekabėje, 
mašinoje ar priekaboje su 
plastmasine danga. Kuro baką 
pildymui visuomet pastatykite 
ant žemės atokiau nuo 
transporto priemonės.

– Kai tik galima, įrenginį su varikliu 
pašalinkite nuo sunkvežimio 
arba priekabos ir pildykite kuru 
ant žemės. Jei tai neįmanoma, 
kurą pilkite iš bakelio, bet 
nepilkite žarna tiesiai iš 
kolonėlės.

– Įstatytą kuro pildymo žarnos 
antgalį visuomet padėkite iki 
pildymo pabaigos. Nenaudokite 
fiksavimo svirtelės ilgalaikiam 
pildymui.

– Neperpilkite kuro. Baką 
užpildykite tiek, kad kuro lygis 
būtų dviem centimetrais žemiau 
pildymo angos, kadangi kuras 
gali plėstis.

– Kurą laikykite kuo toliau nuo 
kibirkščių, atviros liepsnos, 
signalinių žibintų, šildymo įtaisų 
ir kitų galimų gaisro šaltinių.

– Niekuomet nepildykite kuro 
uždarose patalpose, kur gali 
susikaupti degūs garai.

– Nerūkykite.
– Kuro žarnas, baką, bako 

dangtelį ir jungtis dažnai 
tikrinkite, ar nėra įtrūkimų ar 
nesandarumų. Esant reikalui, 
pakeiskite.

– Prieš užvesdami variklį 
patikrinkite, ar tvarkingi šie 
mazgai: uždegimo žvakė, bako 
dangtelis, išmetimo vamzdis ir 
oro filtras.

– Neleistina užvedinėti variklio 
be uždegimo žvakės.

– Jei išsiliejo kuras, palaukite kol 
jis išgaruos.

– Naudojantis įrenginiu, 
nepaverskite jo ar variklio tiek, 
kad išsilietų kuras.

– Nenaudokite karbiuratoriaus 
sklendės variklio stabdymui.

– Įrenginį visuomet 
transportuokite tuščiu baku.

– Nelaikykite benzino ar įrenginio 
su pripildytu baku arti šildytuvų, 
krosnių, boilerių ar kitų įtaisų, 
kuriuose yra signalinės lempos 
ar kiti galimi gaisro židiniai, 
galintys uždegti benzino garus.

Sprogimo ir 
gaisro pavojus!

Užvedant variklį, susidaro 
kibirkštys. Jos gali uždegti arti 
esančius degius garus. Todėl 
galimi sprogimas ar gaisras.
– Neužveskite variklio šalia 

netvarkingų dujų įrenginių.
– Nenaudokite užvedimo įtaisų su 

slėgiu, nes gali užsidegti kuro 
garai.

!

!
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Apsinuodijimo pavojus!
Variklis išskiria anglies monoksidą, 
bespalves ir neturinčias kvapo 
dujas. Šios dujos gali sukelti 
galvos svaigimą, silpnumą arba 
mirtį.
– Variklį užveskite ir leiskite jam 

dirbti tik lauke.
– Neužvedinėkite ir neleiskite 

dirbti varikliui patalpose, net jei 
atidarytos durys ar langai.

Susižeidimo pavojus!
Neatsargiai užvedant variklį, galima 
susižeisti, apsideginti ar gauti 
elektros smūgį.
– Prieš visus techninio aptarnavimo 

darbus, pvz., reguliavimą ar 
remontą, ištraukite uždegimo 
žvakės kištuką ir laikykite 
jį atokiau nuo žvakės.

– Uždegimo testui naudokite tik 
tam skirtą uždegimo tikrinimo 
įrenginį.

– Uždegimo testo be žvakės atlikti 
neleistina.

Nusideginimo pavojus! 
Gaisro pavojus!

Veikiantis variklis įkaista. Variklio 
detalės, ypač išmetimo vamzdis, 
gali labai įkaisti. Prisilietus prie jo, 
galima stipriai nudegti. 
Degūs pašaliniai daiktai, pvz., 
lapai, žolė, šiaudai gali 
užsiliepsnoti.
– Išmetimo vamzdžiui, cilindrų 

blokui ir aušinimo briaunoms 
leiskite atvėsti prieš tai, kai juos 
liesite.

– Vaikai turi būti atokiau nuo 
karšto ar veikiančio variklio.

– Pašalinkite visus degius daiktus, 
esančius arti išmetimo vamzdžio 
ir cilindro.

Srovės smūgio pavojus! 
Gaisro pavojus!

Uždegimo įtampa gali būti srovės 
smūgio ar gaisro priežastimi.

Pavojus užvedant variklį 
su elektriniu variklio 
paleidimo įtaisu

Lyjant nesinaudokite elektriniu 
variklio paleidimo įtaisu. 

Įsitikinkite, kad tinklas prijungtas 
per apsauginį nuotėkio srovės 
jungiklį (F-Schalter). 
Jungiklį įmontuoti teisę turi tik 
specialistas elektrikas.
Elektrinį variklio paleidimo įtaisą 
į tinklą junkite tik per naudoti lauke 
skirtą pailginamąjį kabelį 
(komplekte nėra) su apsauginiu 
laidininku, kurio ilgis, pvz. iki 50 m:
– H07RN-F 3x1,5 mm2 iki –25 °C,
– H07BQ-F 3x1,5 mm2 iki –40 °C.
Prieš kiekvieną variklio užvedimą 
patikrinkite variklio jungiamąjį ir 
pailginamąjį kabelius, ar juose 
nėra pažeidimų. Pažeistas dalis 
paveskite pakeisti specialistui 
elektrikui. Niekuomet neveskite 
variklio elektriniu variklio 
paleidimo įtaisu, jei jo kokia nors 
dalis pažeista.

Dėmesio!
Nekvalifikuotai prie tinklo jungiant 
elektrinį variklio paleidimo įtaisą, 
galimi nuostoliai dėl žalos įrenginiui 
ar aplinkai, kurioje jis yra.
Pasitikrinkite, ar tinklo
– įtampa 220–230 V ir dažnis 50 Hz
– ir ar tinklas jungiamas per 

tinkamą (ne mažesnei, negu 
10 A srovei) saugiklį.

Susižeidimo pavojus!
Sukiosios dalys gali užkabinti 
ar įtraukti galūnes, plaukus, 
drabužius ar drabužių dalis. Tokiu 
atveju galimi sunkūs sužeidimai.
– Įrenginiu naudokitės tik jei 

sumontuoti apsauginiai įtaisai.
– Rankos ir kojos turi būti atokiau 

nuo besisukančių dalių.
– Prieš dirbdami pariškite ilgus 

plaukus ir nusiimkite papuošalus.
– Nedėvėkite laisvų kabančių 

drabužių su kabančiais dirželiais 
ar dalimis, kuriuos gali pagriebti 
sukiosios dalys.

Susižeidimo pavojus!
Greitai įtraukiamas paleidimo 
trosas (atatrankos, pvz., dėl 
priešlaikinio uždegimo, atveju) 
patraukia ranką variklio link 
greičiau, negu įmanoma paleisti 
rankeną. Tai gali tapti sužeidimų 
priežastimi.

– Užvesdami variklį, rankeną 
traukite lėtai, iki pajusite 
pasipriešinimą, tuomet stipriai 
truktelėkite.

– Prieš užvesdami variklį, nuimkite 
visus ant jo esančius daiktus.

– Prie variklio tiesiogiai prijungtos 
dalys, kaip peiliai, ventiliatorius, 
skriemuliai turi būti patikimai 
pritvirtinti.

Susižeidimo pavojus! 
Galimas įrenginio 
sugadinimas!

– Negalima nieko keisti variklio 
reguliavimo įtaisuose, 
sureguliuotose gamykloje.

Simboliai ant įrenginio
Ant įrenginio yra saugos ir 
perspėjantys nurodymai išreikšti 
simboliais ir piktogramomis. 
Atskirų simbolių reikšmė:

Dėmesio! 
Perspėjimas apie 
keliamą pavojų.

Prieš naudojantis, 
susipažinkite su 
instrukcija!

Perspėjimas apie 
karštą paviršių!

Perspėjimas apie 
nuodingas dujas!

Benzinas yra degus 
skystis!

Pildykite benzinu 
be švino!

Lyjant nesinaudokite 
elektriniu variklio 
paleidimo įtaisu.

Šie simboliai ant įrenginio 
visuomet turi būti gerai matomi.

!
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Variklio parametrai
Sulyginkite=1=pav. su Jūsų varikliu 
ir išsiaiškinkite, kur yra įvairūs 
valdymo elementai ir reguliavimo 
įtaisai.
1 pav.
N Išmetimo vamzdis
O a) Uždegimo žvakė

b) Uždegimo žvakės kištukas
P Alyvos pildymo dangtelis/

matavimo strypas
Q Alyvos išleidimo varžtas
R Droselio svertelis (droselis)
S Užvedimo rankena
T Paleidimo mygtukas *
U Jungiamasis pailginamojo 

kabelio kištukas *
* Tik įrenginiams su elektriniu 

variklio paleidimo įtaisu.

Nurodymai darbui

Patikrinimas prieš darbą
Rekomenduojamos alyvos 
rūšys

Dėmesio!
Įrenginys tiekiamas be kuro ir be 
alyvos variklyje. Jei variklis veiks 
be pakankamo alyvos kiekio, 
jis gali būti smarkiai apgadintas. 
Tokiam gedimui garantija 
negalioja.

Nurodymas
Kai kurių modelių varikliai gali būti 
gamykloje pildomi alyva.
 Prieš užvedant variklį, 

patikrinkite alyvos lygį ir, esant 
reikalui, įpilkite arba papildykite. 
Nepilkite pernelyg daug. Alyvos 
bakelio talpa apie 0,6 litro.

Naudokite tik keturtakčiams 
varikliams skirtą SF/SG ar 
aukštesnės klasės alyvą SAE 0W-
30 arba SAE 5W-30. 
Žr. žemiau esančią lentelę 
”Klampumo priklausomybė nuo 
aplinkos temperatūros“.

Dėmesio!
Jei naudojama prastesnė arba 
dvitakčiams varikliams skirta alyva, 
sumažėja variklio darbo resursas 
arba jį galite sugadinti.

Alyvos lygio kontrolė

Dėmesio!
Tikrindami alyvos lygį, išjungtą 
variklį pastatykite ant horizontalaus 
paviršiaus.
2 pav.
 Atsukite alyvos pildymo dangtelį 

(3) ir nuvalykite matavimo 
strypą. 

 Įstatykite alyvos matavimo strypą 
į pripildymo antgalį. 
Matavimo strypelis 
su kištukiniu užraktu:
įkišti ir užveržti. 
Matavimo strypelis 
su sriegiu:
Įkišti, bet ne užveržti.

 Ištraukite alyvos lygio matavimo 
strypelį ir patikrinkite alyvos lygį. 
Jei alyvos lygis žemas, lėtai 
pilkite alyvą, iki jos lygis pasieks 
žymę ”max.“ [maks.] ant 
matavimo strypo. 

 Alyvos matavimo strypą, prieš 
užvesdami variklį, įsukite ir 
įveržkite.

Dėmesio!
Nepilkite pernelyg daug alyvos. 
Įpilus daug alyvos, galima 
pakenkti varikliui – padidėja 
dūmingumas, suodžiai renkasi ant 
žvakės ir alyva pakliūna į oro filtrą.
Rekomenduojamas kuras

Pavojus!
– Benzinas gali labai lengvai 

užsiliepsnoti ar sprogti.

– Kurą į kuro baką pilkite tik esant 
išjungtam varikliui, gerai 
vėdinamoje aplinkoje. Kuro 
pildymo ar laikymo vietoje 
negalima rūkyti ir neturi būti 
nieko, kas galėtų sukelti gaisrą.

– Nepilkite kuro pernelyg daug 
(kuras neturi pasirodyti pildymo 
angoje). Baigę pildyti, gerai 
uždarykite kuro bako dangtelį.

– Pildydami neprilaistykite kuro. 
Išsiliejęs kuras arba benzino 
garai gali užsidegti. Jei kuro 
išsipiltų, palaukite kol jis išdžius, 
tik tuomet užveskite variklį.

– Venkite daugkartinio ar ilgalaikio 
benzino kontakto su oda ir 
saugokitės įkvėpti jo garų.

Variklio sugadinimo
pavojus!

– Nemaišykite į kurą alyvos.
– Naudokite tik švarų, šviežią 

benziną be švino.
– Oktaninis skaičius turi būti ne 

mažesnis, negu 87.
– Nenaudokite E85 specifikacijos 

degalų!
– Kuro turi būti perkama tiek, 

kad jis būtų sunaudojamas per 
30 dienų.

– Nelaikykite degalų be stabiliza-
toriaus bake ilgiau nei 30 dienų. 
Dėl to gali būti nutraukiami 
garantiniai įsipareigojimai.

– Saugokite, kad į kuro baką 
nepakliūtų purvo, dulkių ar 
vandens.

Benzino lygio patikrinimas

Dėmesio!
Prieš pildami benziną į kuro baką, 
leiskite varikliui atvėsti ne mažiau, 
negu dvi minutes.
3 pav.
 Prieš nuimdami kuro bako 

dangtelį (3) ir pildami kurą, 
nuvalykite baką aplink pildymo 
angą.

 Baką pripildykite iki maždaug 
3 cm žemiau įpylimo atvamzdžio, 
kad degalai galėtų plėstis.

!
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Patikrinkite elektrinį 
variklio paleidimo įtaisą

Srovės smūgio pavojus!
Prieš kiekvieną variklio užvedimą 
patikrinkite variklio jungiamąjį ir 
pailginamąjį kabelius, ar juose 
nėra pažeidimų. Pažeistas dalis 
paveskite pakeisti specialistui 
elektrikui. Niekuomet neveskite 
variklio elektriniu variklio paleidimo 
įtaisu, jei jo kokia nors dalis 
pažeista.
Patikrinkite kabelį/jungiamąjį 
kištuką prie variklio.

Variklio užvedimas
Pavojus!

Rankos ir kojos turi būti kuo toliau 
nuo sukiųjų dalių. Nenaudokite 
paleidimo įtaisų, veikiančių nuo 
suslėgtų dujų. Garai gali 
užsiliepsnoti.

Pavojus! 
Laikykitės visų įrenginio, į kurį 
įmontuotas šis variklis, instrukcijos 
nurodymų.

Nurodymas
Variklyje nėra kuro padavimo 
reguliavimo svertelio, sukimosi 
greitis reguliuojamas automatiškai. 
Variklis sukasi optimaliu greičiu.

Variklį paruošti startui
3 pav.
 Užvedimo raktelį (1) iki galo 
įkiškite į užvedimo spynelę, 
bet nepasukite (8 pav.)

 Nustatykite droselį (esant 
šaltam varikliui):
– Droselio svirtį pastumkite 

į padėtį /ON.

Nurodymas
Paprastai nereikia perstatyti 
droselio svirtelės, jei variklis šiltas 
arba aplinkos temperatūra aukšta.
 Užvedimo mygtuką (2) 

paspauskite 2–3 kartus, jei 
variklis šiltas, tik kartą. 
Esant šiltam varikliui, paleidiklio 
mygtuką spauskite tik tada, jei 
variklis ilgą laiką buvo išjungtas.

Nurodymas
Spausdami uždenkite pirštu venti-
liacinę angą ant kuro mygtuko, 
kitaip, esant labai šaltam orui, 
mygtuką teks spaudinėti dažniau.

Įrenginio su rankiniu 
paleidimo įtaisu užvedimas
 Lengvai traukite užvedimo 

rankeną, iki pajusite 
pasipriešinimą. Tuomet staigiai 
ir stipriai patraukite, kad 
įveiktumėte kompresijos 
sukeliamą pasipriešinimą 
ir išvengtumėte atatrankos 
užvesdami variklį. Jei reikia, 
veiksmą pakartokite.

Dėmesio!
Nepaleiskite užvedimo rankenos. 
Lėtai ją nuveskite link variklio, kad 
išvengtumėte starterio pažeidimo.
 Po variklio užvedimo, jei variklis 

pradeda suktis tolygiai, droselį 
pradžioje perstatykite į padėtį, 
esančią viduryje tarp /OFF 
ir /ON, netrukus po to į padėtį 

/OFF.

Įrenginio su elektriniu 
variklio paleidimo įtaisu 
užvedimas

Srovės smūgio pavojus!
Lyjant nesinaudokite elektriniu 
variklio paleidimo įtaisu. 
3 pav.
 Pailginamąjį kabelį pirma 

prijunkite prie jungiamojo 
kištuko, po to prie tinklo rozetės.

 Užvedimo mygtuką (4) spauskite 
(ne ilgiau 5 sekundžių) iki 
varikliui užsivedant. Prieš 
mėgindami dar kartą, palaukite 
ne trumpiau, negu 30 sekundžių.

Nurodymas
Elektrinis starteris turi šiluminę 
apsaugą nuo perkaitimo (priklauso 
nuo modelio). Jei elektrinis variklio 
paleidimo įtaisas mėginant užvesti 
įkaitęs, jis neveiks, iki pakankamai 
neatvės.

 Po variklio užvedimo, jei variklis 
pradeda suktis tolygiai, droselį 
pradžioje perstatykite į padėtį, 
esančią viduryje tarp /OFF 
ir /ON, netrukus po to į padėtį 

/OFF.
 Pailginamąjį kabelį pirma 

atjunkite nuo tinklo, po to nuo 
elektrinio variklio paleidimo 
įtaiso.

Variklio sustabdymas
8 pav.
 Užvedimo raktelį pusiau 

ištraukite (0/OFF). 

Nurodymas
Baigę darbą arba palikdami 
įrenginį, ištraukite užvedimo 
raktelį ir degimo žvakės kištuką.

Techninis 
aptarnavimas/valymas

Pavojus!
Prieš atlikdami variklio techninio 
aptarnavimo ar valymo darbus, 
variklį išjunkite ir leiskite jam 
atvėsti. Atsitiktinio užvedimo 
išvengsite, jei ištrauksite 
uždegimo žvakės kištuką.

Dėmesio!
– Gamintojas optimaliai variklį 

sureguliuoja pagal galią ir kuro 
sunaudojimą. Bet koks 
reguliavimas galimas tik pas 
gamintoją arba įgaliotame 
servise.

– Jei reikia variklį pakreipti 
transportuojant, apžiūrint ar 
šalinant nešvarumus, visuomet 
tai atlikite taip, kad žvakė būtų 
nukreipta į viršų, tuomet varikliui 
nepadarys žalos nei kuras, nei 
alyva.

– Prietaisą leidžiama apversti, 
pvz., techninės priežiūros ir 
valymo darbams atlikti, jei 
degalų bakas tuščias.

– Transportuokite įrenginį tik 
tada, kai jo kuro bakas tuščias.

!

!

!

!
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– Atsarginės dalys turi atitikti 
gamintojo nustatytus 
reikalavimus. Todėl naudokite 
originalias arba gamintojo 
aprobuotas atsargines dalis. 
Remontuoti leistina tik 
kvalifikuotam specialistui.

Tam, kad variklio galia su laiku 
nesumažėtų, jį reikia reguliariai 
tikrinti ir reguliuoti.

Reguliarus techninis 
aptarnavimas užtikrina didelį 
darbo resursą. 
Reikiami techninio aptarnavimo 
darbai ir jų periodiškumas 
pateikiami žemiau esančioje 
lentelėje. Darbų eiliškumą taip pat 
būtina išlaikyti. Esant sunkioms 
darbo sąlygoms, techninio 
aptarnavimo darbai turi būti 
atliekami dažniau.

Pasibaigus sezonui, pristatykite 
įrenginį į specializuotą servisą 
patikrinimui ir techninio 
aptarnavimo darbams.

Alyvos tikrinimas
 Alyvos lygį tikrinkite prieš 

kiekvieną variklio užvedimą.
Visuomet palaikykite reikiamą 
alyvos lygį. Žiūr. ”Alyvos lygio 
kontrolė“.

Techninio aptarnavimo grafikas

Alyvos pakeitimas
Pavojus!

Panaudota variklio alyva gali 
sukelti odos vėžį, jei dažnai ir ilgą 
laiką kontaktuoja su oda. Nors tai 
ir mažai tikėtina, nes ne kasdien 
susiduriate su panaudota alyva, 
patartina po darbo su panaudota 
alyva kuo greičiau kruopščiai 
muilu nusiplauti rankas.

Dėmesio!
Prieš paversdami įrenginį ant 
šono alyvos nuleidimui, leiskite 
varikliui pasisukti iki benzino 
bakas bus tuščias. Alyvą išleiskite 
kai variklis nebekarštas, bet dar 
šiltas (tuomet alyva išbėga greitai 
ir iki galo).
4 pav.
 Nuimkite alyvos pildymo 

dangtelį (3).

 Alyvą išleiskite į tinkamą indą, 
tam:
– Išsukite alyvos išleidimo 

varžtą (4).
 Alyvos išleidimo varžtą (jei jis 

buvo išsuktas) vėl įsukite 
ir įveržkite.

 Į alyvos bakelį įpilkite 
rekomenduojamos alyvos 
ir patikrinkite alyvos lygį.

 Vėl uždarykite alyvos pildymo 
dangtelį.

Nurodymas
Panaudotą alyvą utilizuokite pagal 
aplinkosaugos taisykles. Patartina 
panaudotą alyvą pristatyti 
į surinkimo punktą sandariame 
inde. Nepilkite alyvos į sąvartyną 
ir neišpilkite ant žemės, kad į ją 
nesusigertų.

Uždegimo žvakės 
techninis aptarnavimas

Pavojus!
Leiskite varikliui atvėsti. 
Uždegimo testo be žvakės atlikti 
neleistina. Nejunkite variklio be 
uždegimo žvakės.
Tam, kad variklis gerai veiktų, 
reikia, kad tarpelis tarp elektrodų 
būtų teisingai sureguliuotas ir jie 
būtų švarūs.
5 pav.
 Ištraukite uždegimo žvakės 

kištuką (2b) ir išsukite tam skirtu 
raktu žvakę (2a).

 Apžiūrėkite uždegimo žvakę. 
Jei ji susidėvėjusi arba pažeistas 
izoliatorius, žvakę pakeiskite. 

 Jei ją toliau naudosite, nuvalykite 
žvakę vieliniu šepečiu.

Techninio aptar-
navimo darbai

Prieš 
kiekvieną 

naudojimą

Po pirmų 
5 darbo 
valandų

Kartą per sezoną 
arba kas 

25 valandos

Kartą per sezoną 
arba kas 

50 valandos

Kartą per sezoną 
arba kas 

100 valandos

Variklio alyvos 
patikrinimas



Variklio alyvos 
pakeitimas

 

Uždegimo žvakės 
patikrinimas



Uždegimo žvakės 
techninis aptarnavimas



Išmetimo valymas 

Patikrinkite elektrinį 
variklio paleidimo įtaisą
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 Specialia plokštele patikrinkite 
atstumą tarp elektrodų. 
Pareguliuokite atstumą, 
palenkdami elektrodus. 
Atstumas tarp elektrodų turi būti 
0,60–0,80 mm (6=pav.).

 Patikrinkite žvakės tarpiklio 
būklę. Kad nesugadintumėte 
sriegio žvakę įsukite ranka.

 Po to žvakę įveržkite tam skirtu 
raktu.

Dėmesio!
Neįveržkite žvakės pernelyg 
stipriai. Įverždami specialiu raktu 
žvakę po to, kai iki galo įsuksite 
ranka, laikykitės tokios taisyklės:
– naują žvakę įveržkite ne 

daugiau, kaip 1/2 apsisukimo,
– Naudotą žvakę įveržkite 

ne daugiau, 
kaip 1/8–1/4  apsisukimo.

Neteisingai įveržta žvakė gali labai 
įkaisti ir sugadinti variklį.

Variklio valymas
Jei variklis buvo užvestas, prieš 
valymą leiskite jam atvėsti ne 
mažiau, kaip valandą. Reguliariai 
šalinkite nuo variklio nešvarumų 
sankaupas. Valykite išmetimo 
vamzdį ir apsaugą pirštams. Tam 
naudokite šepetį ar suspaustą orą.

Dėmesio!
Valydami variklį nenaudokite 
vandens srovės, nes vanduo gali 
užteršti kurą. Vanduo iš laistymo 
žarnos ar didžiaslėgio valymo 
vandeniu įtaiso gali pakliūti 
į išmetimo angą ir sugadinti variklį.

Pavojus!
Išmetimo vamzdyje susikaupę 
nešvarumai gali sukelti gaisrą. 
Šią vietą tikrinkite ir valykite po 
kiekvieno naudojimo.

Sandėliavimas
Jei variklis bus laikomas ilgiau, 
negu 30 dienų, kuro bakas turi 
būti tuščias, kad nesusidarytų 
nuosėdos kuro sistemoje, ypač 
karbiuratoriuje. 
Jeigu prietaisas sandėliuojamas 
nuo 30 iki maksimaliai 90 dienų, 
į kurą galima įpilti stabilizatoriaus. 
Kreipkitės į savo pardavėją arba 
į klientų aptarnavimo serviso 
dirbtuves.
 Leiskite varikliui suktis, iki visas 

kuras bus sunaudotas ir variklis 
sustos.

 Pakeiskite alyvą. Žiūr. ”Alyvos 
pakeitimas“.

 Išsukite uždegimo žvakę ir 
į cilindrą įpilkite apie 15 ml 
variklio alyvos. Vėl įsukite žvakę 
ir lėtai patraukite užvedimo 
trosą, kad alyva pasiskirstytų 
tolygiai.

 Nuvalykite nešvarumus, 
besikaupiančius aplink variklį, 
po apsauga pirštams, po 
išmetimo vamzdžiu ir už jo. 
Padažykite vietas, kur dažai 
nusilupę ir nedideliu kiekiu 
alyvos sutepkite vietas, kurios 
gali rūdyti.

 Laikykite sausoje, švarioje, gerai 
vėdinamoje vietoje, kur arti nėra 
šildymo įtaisų, signalinių žibintų, 
nenaudojama atvira liepsna, 
nekaitinamas vanduo ir 
nedžiovinami skalbiniai. 
Reikia taip pat vengti vietų, 
kur naudojami kibirkščiuojantys 
elektros varikliai ar elektriniai 
įrankiai.

 Jei tik įmanoma, reikia vengti 
vietų su didele oro drėgme, 
dėl ko gali susidaryti rūdys.

 Variklį laikykite padėtą ant 
horizontalios plokštumos. 
Jei variklis laikomas pakreiptas, 
gali ištekėti alyva.

Kaip elgtis po ilgesnio 
sandėliavimo
 Patikrinkite variklį, kaip aprašyta 

skyrelyje ”Patikrinimas prieš 
darbą“.

 Jei prieš sandėliavimą benzinas 
buvo išpiltas, kuro baką 
pripildykite šviežio benzino. 
Jeigu yra kuro bakas, skirtas 
papildomam pripildymui, tai 
atkreipkite dėmesį į tai, kad 
jame visada būtų pripilta šviežio 
benzino.

 Jei į cilindrą prieš sandėliavimą 
buvo įpilta alyvos, užvedus 
variklis kurį laiką rūksta. Tai yra 
normalu.

Garantija
Visose šalyse galioja mūsų 
bendrovės arba importuotojų 
suteikiami garantiniai 
įsipareigojimai. Pagal garantinius 
įsipareigojimus gedimai 
nemokamai pašalinami tuomet, 
kai jų priežastis yra medžiagų ar 
gamybos defektai. Garantiniu 
atveju kreipkitės į prekybos centrą 
arba į gamintojo atstovybę.
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Gedimų diagnostika

Nurodymas
Dėl remonto, reikalingo dėl aukščiau nurodytų defektų, kreipkitės į artimiausią specializuotą servisą.

Defektas Galima priežastis Ką daryti
Variklis neužsiveda. Užvedimo raktelį įkiškite ne iki galo. Užvedimo raktelį įkiškite iki galo.

Nėra kuro bake. Įpilkite į kuro baką švaraus, šviežio 
benzino be švino.

Pernelyg ilgai bake stovėjęs benzinas. Išsivadėjusį kurą išpilkite į tinkamą tam 
indą lauke. Įpilkite į kuro baką švaraus, 
šviežio benzino be švino.

Variklis šaltas, neperstatyta droselio 
svirtelė.

Perstatykite svirtelę.

Nespauskite užvedimo mygtuko. Paspauskite užvedimo mygtuką
Neįstatytas uždegimo žvakės kištukas. Įstatykite uždegimo žvakės kištuką 

į žvakę.
Žvakė užteršta arba su defektais. Išvalykite žvakę.

Pareguliuokite atstumą tarp elektrodų 
arba pakeiskite žvakę.

Užsikimšęs kuro padavimo vamzdelis. Paveskite išvalyti kuro padavimo 
sistemą *).

Variklis sukasi 
netolygiai (trūkčioja).

Kuro padavimo svirtelė padėtyje 
”CHOKE/ “ – didžiausias sukimosi 
greitis.

Perstatykite svirtelę į padėtį ” /OFF“.

Ne iki galo įstatytas uždegimo žvakės 
kištukas.

Gerai įstatykite uždegimo žvakės kištuką 
į žvakę.

Pernelyg ilgai bake stovėjęs benzinas.
Vanduo ar nešvarumai kuro bake.

Išsivadėjusį kurą išpilkite į tinkamą tam 
indą lauke. Įpilkite į kuro baką švaraus, 
šviežio benzino be švino.

Užsikimšusi kiaurymė orui kuro bako 
dangtelyje.

Išvalykite kiaurymę orui kuro bako 
dangtelyje.

Užsiteršusi, su defektu žvakė arba 
pernelyg didelis tarpelis tarp elektrodų.

Pareguliuokite atstumą tarp elektrodų 
arba pakeiskite žvakę.

Variklis perkaista. Mažai alyvos. Papildykite alyvos.
*) Šiuos darbus leistina atlikti tik specializuotame servise.




