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Duomenys skydelyje
Šie duomenys labai svarbûs 
vėlesnei mašinos identifikacijai, 
užsakant atsargines dalis ir servisui. 
Skydelá Jûs rasite šalia variklio. 
Nurašykite duomenis iš šio skydelio 
á žemiau esanèià lentelæ.

Šiuos ir kitus duomenis apie 
árenginá rasite atskiroje ES atitikties 
deklaracijoje, kuri yra neatskiriama 
šios naudojimo instrukcijos dalis.
Paveikslėliai

Išskleiskite naudojimo instrukcijos 
pradžioje esanèius puslapius su 
paveikslėliais.
Šioje instrukcijoje rašoma apie 
ávairius modelius.  
Grafiniai vaizdai ásigyto árenginio 
gali šiek tiek neatitikti.

Jûsų saugumui
Teisingai naudokitės 
árenginiu
Šis árenginys skirtas išimtinai tik:
– naudojimui tik pagal instrukcijos 

aprašymà ir laikantis saugos 
nurodymų;

– vejoms prie namų ir mėgėjiš-
kuose soduose pjauti.

Naudojant kaip nors kitaip lai-
koma, kad naudojama ne pagal 
paskirtá.

Naudojant ne pagal paskirtá 
netaikoma garantija, ir gamintojas 
neprisiima jokios atsakomybės.  
Tuo atveju visà rizikà ir galimus 
nuostolius prisiima vartotojas.
Savavališkai pakeitus konstruk-
cijà, gamintojas neatsako 
už galimus nuostolius.
Laikykitės saugos ir 
eksploatavimo nurodymų
Atidžiai perskaitykite šià instruk-
cijà prieš naudodami árenginá 
pirmà kartà.  
Vykdykite nurodymus ir pasilikite jà 
vėlesniam panaudojimui. 
Neleiskite árenginiu naudotis 
vaikams ir asmenims, nesusipaži-
nusiems su naudojimo instrukcija.
Jei keièiasi savininkas, kartu su 
árenginiu perduokite ir naudojimo 
instrukcijà.
Bendri saugos nurodymai
Šiame skyrelyje rasite bendruo-
sius saugos nurodymus. 
Perspėjimai, kurie susijæ su 
atskiromis árenginio dalimis, 
funkcijomis arba darbais, yra 
atitinkamose aprašymo vietose.
Prieš pradedant darbà 
árenginiu
Pavargus ir sergant prietaiso 
naudoti negalima.
Asmenys, kurie naudosis 
árenginiu, neturi bûti apsvaigæ 
nuo psichotropinių medžiagų (pvz., 
alkoholio, narkotikų 
ar medikamentų).
Jaunesniems kaip 16 metų 
asmenims prietaisą valdyti arba 
kitokius darbus su juo daryti – pvz., 
atlikti einamąją techninę priežiūrą, 
valyti, reguliuoti – draudžiama. 
Vietos reikalavimuose gali būti 
nustatytas minimalus naudotojų 
amžius.
Asmenims (áskaitant vaikus) 
su ribotais fiziniais, jutiniais arba 
protiniais sugebėjimais ar neturin-
tiems patyrimo ir/arba užtektinai 
žinių šiuo prietaisu naudotis 
nepatartina, nebent šalia bûtų 
asmuo, atsakingas už jų saugumà 
arba jis suteiktų informacijà apie šio 
prietaiso naudojimà.
Nepalikite vaikų be priežiûros 
ir ásitikinkite, ar jie nežaidžia 
su prietaisu.

Prieš pradėdami darbà, susipažin-
kite su visais átaisais, jų valdymu 
ir veikimu.
Dirbdami lauke naudokite tik tam 
skirtà ir atitinkamai paženklintà 
prijungimo kabelá, pvz. H07RN  – 
F 3 x 1,5 mm² (maks. 50 m).
Prijungimo kabelio sujungimo vieta 
turi apsaugota nuo vandens ir 
pagaminta iš gumos arba su 
guminiu sujungimu.
Prieš kiekvienà naudojimà 
patikrinkite, ar prijungimo kabelis 
nepažeistas, nesuskilæs arba 
nesusinarpliojæs.
Išjunkite prietaisà ir ištraukite 
kištukà. Naudokite tik tokius 
kabelius, kurie yra nepriekaištingo 
stovio.
Prieš naudojimà patikrinkite,
– ar funkcionuoja žolės surinkimo 

talpa ir ar gerai užsidaro žolės 
išmetamasis vožtuvas. 
Pažeistas, susidėvėjusias dalis 
nedelsiant pakeiskite naujomis.

– ar nesusidėvėjo ir ar nepažeisti 
žolės pjovimo peiliai, tvirtinimo 
varžtai ir visas žolės pjovimo 
átaisas.  
Susidėvėjusias ar pažeistas dalis 
keiskite tik komplektais ir tik 
specializuotuose servisuose, 
siekiant išvengti mechanizmų 
disbalanso.

– ar nepažeistas kabelis tarp 
variklio ir jungiklio/kištuko 
kombinacijos.  
Pažeistà kabelá nedelsiant 
pakeiskite specializuotame 
servise.

Atsarginės detalės ir priedai privalo 
atitikti gamintojo nustatytus 
reikalavimus. 
Todėl naudokite tik originalias 
atsargines detales ir originalius 
atsarginius priedus, arba gamintojo 
leidžiamas naudoti atsargines 
detales ir priedų dalis.
Remontuoti atiduokite tik speciali-
zuotam servisui.
Darbas árenginiu
Dirbdami su árenginiu arba prie 
árenginio tinkamai apsirenkite 
darbui kaip, pavyzdžiui:
– apsauginiais batais,
– ilgomis kelnėmis,
– prigludusius drabužius,
– naudokite apsauginius akinius.
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Árankiu naudokitės tik tuomet, kai 
jo techninė bûklė nepriekaištinga, 
tokia pati, kaip ir ásigijimo 
momentu.
Prieš atliekant árenginio 
aptarnavimo darbus
Kad išvengtumėte sužeidimų prieš 
visus (pvz.: techninio aptarnavimo 
ir reguliavimo) darbus su šiuo 
árenginiu
– išjunkite variklá,
– palaukite, kol visiškai sustos 

visos sukiosios dalys,
– ištraukite kištukà iš el. tinklo,
– leiskite varikliui atvėsti (maždaug 

30 minuèių).
Pabaigus darbà árenginiu
Prieš palikdami prietaisà, visada 
ištraukite tinklo kištukà.
Saugos átaisai
1 pav.

! Pavojus
Niekuomet nedirbkite uáranki 
su pažeistais ar nuimtais 
apsauginiais átaisais.
Apsauginis lankelis (1)
Apsauginis lankelis užtikrina Jûsų 
saugà, suteikdamas galimybæ 
prireikus nedelsiant išjungti variklá 
ir žolės pjovimo átaisà.
Neleistina bandyti apsieiti be jo.
Išmetimo vožtuvas (2) arba 
apsauga nuo išsviedimo (3)
Išmetimo vožtuvas arba apsauga 
nuo išsviedimo apsaugo Jus nuo 
sužeidimo pjovimo átaisu ar 
išsviedžiamais kietais daiktais. 
Neleistina naudotis árankiu be 
išmetimo vožtuvo ar apsaugos nuo 
išsviedimo.
Simboliai ant árenginio
Ant árankio yra lipdukai su ávairiais 
simboliais.  
Paaiškiname simbolių reikšmæ:

Dėmesio! 
Prieš pradėdami 
dirbti, susipažinkite 
su instrukcija! 

Pašaliniai turi bûti 
atokiau nuo darbo 
vietos!

Jungiamàjá laidà 
saugokite nuo pjo-
vimo árankių!

Nepriartinkite rankų ir 
kojų prie sukiųjų 
dalių.

Prieš atlikdami atitin-
kamus darbus prie 
pjovimo átaiso, 
ištraukite kištukà! Lai-
kykite rankas ir kojas 
kuo toliau nuo žolės 
pjovimo átaiso!  
Prieš atliekant prie-
taise nustatymus 
arba valant já bei tikri-
nant, ar kabelis 
nepersisukæs arba 
nepažeistas, išjun-
kite áranká 
ir ištraukite kištukà. 
Kabelá laikykite kuo 
toliau nuo árankių.

Pasistenkite, kad šie simboliai 
išliktų matomi.
Pakeiskite pažeistus arba 
neįskaitomus simbolius.
Simboliai instrukcijoje
Šioje instrukcijoje naudojami 
simboliai, kurie žymi pavojų arba 
svarbius nurodymus. 
Paaiškiname simbolių reikšmæ:

! Pavojus
Jums nurodoma apie pavojų, 
susijusá su atliekamais veiksmais 
ir sàlygojantá grėsmæ žmonėms. 

Dėmesio
Jums nurodoma apie pavojų, 
susijusá su atliekamais veiksmais 
ir sàlygojantá materialinių nuostolių 
grėsmæ.

Nurodymas
Pažymi svarbià informacijà 
ir patarimus darbui árankiui.
Pastaba dėl utilizavimo
Pakuoèių likuèius, senus 
árenginius ir t. t. pašalinkite 
remdamiesi vietos teisės aktų 
reikalavimais.

Seni elektros prietaisai 
yra antrinės žaliavos, 
todėl jų negalima 
išmesti su buitinėmis 
šiukšlėmis!

Mes norime Jûsų paprašyti, 
aktyviai prisidėti ir paremti mus 
tausojant gamtos išteklius 
ir saugant aplinkà, ir šá prietaisà, 
jei yra, atiduoti árengtuose antrinių 
žaliavų surinkimo punktuose.

Prietaiso montavimas
Pridėtiniame lape paveiksliukų 
forma parodyta, kaip Jûs keliais 
žingsniais galite sumontuoti 
prietaisà ir já eksploatuoti.

Darbas árenginiu
! Pavojus

Elektros smûgis
– Naudokite savo el. tinklo 

kištukiniame lizde apsauginá 
jungiklá (= automatinis 
apsauginis jungiklis su 
daugiausia 30 mA grážimo 
srove).

– Jeigu pjaunant persipjautų 
kabelis, galite susižeisti ir kiltų 
pavojus gyvybei.  
Letai, mažais žingsniais pasiša-
linkite nuo prietaiso. 
Ištraukite kištukà iš el. lizdo. 
Atkreipkite dėmesá, kad pjaunant 
prijungimo kabelis niekad 
nepatektų á pjovimo sektorių.

feil
Notiz
Marked festgelegt von feil
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Nelaimingi atsitikimai
– Pašaliniai, ypaè vaikai ir gyvûnai, 

pjaunant vejapjove, turi bûti 
atokiau. Sužeidimo išmetamais 
akmenukais ar kitais daiktais 
pavojus. 

Pargriuvimas
– Stumkite vejapjovæ tik eidami 

žingsniu.
– Ypatingas atsargumas reikalin-

gas, kai pjaunate atbulomis, 
tempdami árenginá.

– Staèiose nuokalnėse vejapjovė 
gali apvirsti ir Jûs galite susižeisti. 
Visuomet pjaukite skersai šlaito, 
niekuomet aukštyn arba žemyn. 
Nepjaukite, jei nuolydis states-nis, 
negu 20%.

– Bûkite ypaè atidûs keisdami 
važiavimo kryptá ir stenkitės 
stovėti tvirtai, ypaè ant šlaitų.

– Kyla pavojus susižeisti, pjaunant 
pakrašèiuose.  
Pavojinga pjauti netoli kraštų, 
gyvatvorių arba staèių šlaitų. 
Pjaudami visada laikykitės 
saugaus atstumo.

– Pjaunant drėgnà žolæ dėl 
sumažintos sukibimo su dirva 
jėgos árenginys gali nuslysti 
ir Jûs galite pargriûti.  
Pjaukite tik sausà žolæ.

– Dirbkite tiktai dienà arba esant 
geram apšvietimui.

Susižeidimas
– Vejapjovės vedimo rankena 

užduoda saugų atstumà nuo 
veikianèio árenginio, visuomet 
išlaikykite já.

– Darbo metu dirbanèiojo darbo 
zona yra už rankenų. 

– Niekuomet neartinkite prie sukiųjų 
dalių ir nekiškite po jomis nei 
rankų, nei kojų.

– Išjunkite variklá, jeigu norite 
prietaisà paversti ir transportuoti 
já kitu paviršiumi, o ne per žolæ.

– Niekuomet nekelkite ir neneškite 
vejapjovės su veikianèiu varikliu. 
Prieš tai ištraukite kištukà iš el. 
lizdo.

– Išjunkite variklá ir ištraukite 
kištukà, jeigu Jûs išmetimo kanale 
norite pašalinti blokavimus arba 
užsikimšimus arba prieš 
vejapjovės tikrinimà, valymà 
transportavimà, nustatymų bei 
kitokių darbų atlikimà.

– Nuimant žolės surinkimo talpà Jus 
ar kitus asmenis gali sužeisti 
išmetama žolė arba svetim-kûniai. 
Niekuomet netuštinkite žolės 
surinkimo talpos varikliui sukantis. 
Išjunkite prietaisà.

– Patikrinkite vietovæ, kur ruošiatės 
pjauti žolæ ir pašalinkite visus 
daiktus, kurie galėtų bûti pagriebti 
ir sviedžiami.

– Nedirbkite su prietaisu, esant 
blogoms oro sàlygoms, pvz., 
esant lietaus arba perkûnijos 
pavojui.

– Jeigu á pjovimo átaisà pateko 
svetimkûnis (pvz. akmuo) arba 
vejapjovė pradeda neáprastai 
vibruoti: tuoj pat išjunkite variklá 
ir ištraukite kištukà.  
Prieš toliau naudojant prietaisà, 
reikia leisti patikrinti speciali-
zuotose dirbtuvėse, ar prietai-sas 
nepažeistas.

– Pjaunant žolæ nieko nestatykite 
priešais išmetimo angà.

– Prieš palikdami prietaisà, visada 
ištraukite tinklo kištukà.

Užkliuvimas
– Sukdami prietaisà galite užkliûti 

už prijungiamojo kabelio 
ir susižeisti.  
Stenkitės, kad kabelis niekada 
nepakliûtų á Jûsų žingsnių 
ir pjovimo ratà.

– Stumkite vejapjovæ tik eidami 
žingsniu.

Dėmesio 
Árenginio sugadinimas
– Akmenys, nukritusios šakos 

ir panašûs daiktai gali sugadinti 
árenginá ir sutrikdyti jo 
funkcionavimà.  
Kiekvienà karta prieš dirbdami 
vejapjove, pašalinkite pašalinius 
daiktus iš darbo vietos.

– Naudokitės árenginiu tik tuomet, 
kai jo bûklė nepriekaištinga. 
Kiekvienà kartà prieš dirbdami, 
apžiûrėkite vejapjovæ. 
Ypaè tikrinkite apsauginius 
átaisus, valdymo elementus 
ir sraigtinius sujungimus, ar jie 
gerai áveržti. Prieš dirbdami, 
pakeiskite pažeistas dalis.

Darbo laikas
Laikykitės vietinių ástatymų, 
reglamentuojanèių darbo árenginiu 
laikà (susižinokite atitinkamose 
ástaigose).

Pozicijos nurodymas
Pozicija ar kryptis (pvz., kairėje, 
dešinėje) visuomet nurodoma nuo 
rankenos vejapjovės judėjimo 
krypties atžvilgiu.
1. Talpos nupjautai žolei 

prikabinimas
2 pav.
 Pakelkite išmetimo vožtuvà ir 

prikabinkite talpà nupjautai žolei.
2. Pjovimo aukšèio 

reguliavimas
Dėmesio

Jeigu teritorija nelygi, pjovimo 
aukštá parinkite taip, kad pjovimo 
peilis niekada neliestų grunto. 
3 pav.
Nureguliuokite reikiamà pjovimo 
aukštá.
Nustatymo galimybė (priklausomai 
nuo modelio) nuo maždaug 3 cm iki 
daugiausia 9 cm.

Nurodymas
Jei prietaiso ratukai reguliuojami 
atskirai, visus ratukus nustatykite 
vienodame aukštyje.
Modelis A:
 Atsukite ratukus ir ástatykite juos 

atitinkamame aukštyje.
Modelis B:
 Patraukite vožtuvėlá ir užfiksuo-

kite reikiamoje pozicijoje.
Modelis C:
 Centrinio aukšèio perstatymo 

svirtele pastumkite pirmyn arba 
atgal ir užfiksuokite reikiamoje 
pozicijoje.
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Modelis D:
 Paspauskite fiksatorių ir, tuo 

paèiu metu traukdami arba 
spausdami rankenà/svirtá, 
nustatykite norimà aukštá. 
Atleidus fiksatorių, užsifiksuos 
pasirinktas aukštis.

Modelis E:
 Ratà patraukite á prieká ir užfik-

suokite norimoje padėtyje.
3. Prijungimo kabelis
4 pav.
 Jungiamàjá kabelá pritvirtinkite 

prie átempimà mažinanèio 
átaiso.

 Jungiamàjá laidà pirma ákiškite 
á jungiklių ir kištuko blokà prie 
prietaiso ir tik tada á 230 V 
kištukiná lizdà.

4. Variklio užvedimas
! Pavojus

Rankos ir kojos turi bûti kuo toliau 
nuo žolės pjovimo átaiso.

Dėmesio
– Nepaverskite vejapjovės, 

jà užvesdami.
– Mėginant prietaisà paleisti 

á darbà ant aukštos žolės, 
variklis gali perkaisti ir sugesti.

5 pav.
 Pastatykite árenginá lygioje 

vietoje, kur trumpa žolė. 
 Stovėdami už prietaiso pas-

pauskite ir laikykite nuspaudæ 
fiksavimo mygtukà.

 Patraukite apsauginá lankelá 
ir laikykite já, atleiskite paleidimo 
mygtukà.

Variklis ir pjovimo átaisas veikia. 
Jûs galite pradėti darbà.
5. Ratukų pavaros ájungi-

mas ir išjungimas
(tik vejapjovėms su ratukų pavara)
9 pav.
Ratukų pavaros ájungimas :
 Patraukite ir laikykite svertelá.
Ratukų pavaros išjungimas :
 Atleiskite svertelá.
6. Variklio išjungimas
 Atleiskite apsauginá lankelá.

Netrukus variklis sustos.

7. Žolės surinkimo talpà 
nuimkite ir ištuštinkite

2 pav.
Jeigu žolė sugulusi ant žemės arba 
pilnumo stovio rodyklė (jeigu yra, 
10 pav.) rodo, kad krepšys pilnas:
 atleiskite apsauginá lankelá 

ir palaukite, kol variklis sustos.
 Pakelkite išmetimo vožtuvà 

ir atkabinkite žolės surinkimo 
talpà.

 Ištuštinkite jà.
8. Darbas be žolės 

surinkimo talpos
Jei nuimate žolės surinkimo talpà, 
išmetimo vožtuvas užsidaro 
žemyn. Dirbant be žolės surinkimo 
talpos, nupjauta žolė krinta tiesiai 
ant žemės.
9. Pertvarkymas 

mulèiavimui
(tik prietaisams su mulèiavimo 
dalimis/jeigu yra).
Árenginiai su išmetimo vožtuvu:
7A pav.
 Pakelkite išmetimo vožtuvà.
 Nuimkite žolės surinkimo talpà.
 Mulèiavimo pleišto ástatymas 

(priklausomai nuo modelio).
 Nuleiskite išmetimo vožtuvà.

Nurodymas
Modeliams su integruota mulèia-
vimo funkcija atskiras mulèiavimo 
pleištas nereikalingas – šià funkcijà 
atlieka specialiai tam suformuotas 
galinis vožtuvas (7B pav.).
Árenginiai su šoninio išmetimo 
mechanizmu:
 Nuimkite šoninio išmetimo 

mechanizmà – nuo smûgių 
apsaugantis átaisas/mulèiavimo 
sklendė užsidaro automatiškai 
(8A pav.).

10.  Šoninio išmetimo 
mechanizmo pertvar-
kymas árenginyje

(priklausomai nuo modelio)
 Jei yra: 

nuimkite žolės surinkimo átaisà 
ir nuleiskite išmetimo vožtuvà.

 Pakelkite nuo smûgių apsau-
gantá átaisà/mulèiavimo 
sklendæ ir sumontuokite šoninio 
išme-timo mechanizmà (8B 
pav.).

11.  Pabaigæ darbà
 Ištuštinkite žolės surinkimo talpà.
 Ištraukite kištukà iš el. lizdo 

ir iš prietaiso.
 Leiskite varikliui atvėsti 

(maždaug 30 minuèių)  
ir tada valykite, remontuokite, 
sandėliuokite arba palikite 
prietaisà stovėti.

Patarimai, kaip prižiûrėti 
vejà
Vejos pjovimas
Vejoje auga ávairių rûšių žolė. 
Dažnas vejos pjovimas sustiprina 
šaknų vystymàsi ir susidaro tvirta 
velėna. Jei vejà pjaunate retai, 
ásigali aukštos žolės (pvz., dobilai 
arba saulutės).
Normalus vejos žolės aukštis 
apytikriai 4–5 cm.  
Pjauti reikia apie 1/3 žolės aukšèio, 
taigi kai žolės aukštis 7–8 cm, 
galima jà trumpinti iki normalaus 
aukšèio. Žolės negalima trumpinti 
daugiau, negu iki 4 cm, kitaip 
išdžiûsta velėna ir nukenèia 
atauganti žolė. Pvz., po atostogų 
ataugusià žolæ nupjaukite etapais 
iki normalaus aukšèio.
Pjaudami visada leiskite šiek tiek 
persidengti pjovimo juostoms.
Mulèiavimas (naudojant 
papildomus árenginius)
Žolė susmulkinama mažais 
gabalėliais (apie 1 cm ilgio) ir lieka 
gulėti. Vejoje išlieka daug maisto 
medžiagų.  
Optimalûs rezultatai pasiekiami, 
kai žolė vejoje palaikoma neaukšta 
(žiûr. skyrelá ”Vejos pjovimas“).
Mulèiuojant reikia:
– Nepjauti šlapios žolės. 
– Trumpinti žolæ ne daugiau, 

kaip 2 cm.
– Važiuoti lėtai.
– Reguliariai valyti žolės pjovimo 

átaisà.

feil
Notiz
Marked festgelegt von feil
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Transportavimas
! Pavojus

Prieš gabendami ant transporto 
priemonės arba transporto 
priemonės viduje: išjunkite variklá 
ir pašalinkite jungiamàjá kabelá. 
Leiskite varikliui atvėsti (maždaug 
30 minuèių).
Transportuodami pakankamai 
patikimai tvirtinkite árenginá, kad 
jis nenuslystų.
Prieš nešdami arba keldami 
prietaisà, ištraukite kištukà. 
Prieš transportuodami prietaisà per 
paviršius,kaip šaligatviai arba 
ávažiavimai á kiemà, išjunkite 
variklá.

Dėmesio
Neprispauskite ir nesulenkite 
kabelio tarp variklio ir jungiklio/ 
kištuko kombinacijos.
6 pav.
 Nulenkite vairo rankenà, kad 

sandėliuojamas prietaisas 
neužimtų daug vietos.

Valymas ir priežiûra
! Pavojus

Tam, kad išvengtumėte sužei-
dimo, prieš visus vejapjovės 
priežiûros ir techninio aptar-navimo 
darbus
– išjunkite variklá,
– palaukite, kol visiškai sustos visos 

sukiosios dalys,
– ištraukite kištukà iš el. tinklo,
– leiskite varikliui atvėsti (maždaug 

30 minuèių).

Priežiûra
! Pavojus

Tam, kad apsisaugotumėte 
susižeidimo á aštrius žolės pjovimo 
peilius pavojaus, peilių keitimà 
ir aštrinimà paveskite specia-
lizuotam servisui (reikalingi 
specialûs árankiai).

Prieš kiekvienà naudojimà
 Patikrinkite jungiamàjá kabelá.
 Patikrinkite, ar tvirtai laikosi 

varžtiniai sujungimai.
 Patikrinkite saugos árenginius.
 Patikrinkite prietaisà, žr. skyrių 

”Prieš pradėdami dirbti su 
prietaisu“.

Patikrinkite sankabos veikimà:
(tik vejapjovėms su ratukų pavara)
– Veikiant varikliui ir esant atjungtai 

pavarai, vejapjovė neturi judėti 
pirmyn.

– Veikiant varikliui ir esant ájungtai 
pavarai, vejapjovė turi judėti 
pirmyn.

 Esant reikalui, pareguliuokite 
sankabos suveikimà sukdami 
dantytà veržlæ, esanèià šalia 
ratukų pavaros svertelio ar 
slankiojanèio lyno traukės.

Vienà kartà per sezonà
 Išmetimo vožtuvo vyrius 

ir spyruokles sutepkite.
 Pasibaigus sezonui, paveskite 

servisui patikrinti árenginá.

Valymas
Dėmesio

– Niekada nepurkškite vejapjovės 
vandeniu, nes gali sugesti 
elektrinės dalys.

– Valykite árenginá kiekvienà kartà 
po naudojimo.  
Dėl nevalymo vejapjovė genda 
ir nuostoliai neišvengiami.

Žolės surinkimo talpos 
valymas
Paprasèiausia išvalyti tuoj pat 
po naudojimo.
 Žolės surinkimo talpà nuimkite 

ir ištuštinkite.
 Žolės surinkimo átaisà galima 

valyti stipria vandens èiurkšle 
(laistymo žarna).

 Gerai išdžiovinkite prieš 
naudojimà.

Vejapjovės valymas
! Pavojus

Susižeidimo á aštrius žolės 
pjovimo peilius pavojus. 
Dėvėkite apsaugines pirštines.
Jei ámanoma, valykite vejapjovæ 
iš karto po vejos pjovimo.
 Palenkite prietaisà ant šono,
 Žolės pjovimo átaisà ir išmetimo 

vožtuvà valykite šepeèiu, rankine 
šluotele ir skuduru.

 Pastatykite vejapjovæ ant ratukų 
ir visus matomus žolės ir nešva-
rumų likuèius pašalinkite.

Nenaudojamos vejap-
jovės laikymas

Dėmesio 
Materialinių nuostolių pavojus 
Laikykite vejapjovæ (su atvėsusiu 
varikliu) tik švariose sausose 
patalpose.  
Sandėliuojant ilgesná laiko tarpà, 
pvz. žiemà, apsaugokite prietaisà 
nuo rûdžių.
Po sezono arba jei árenginio 
nenaudosite ilgiau, negu mėnesá,
 Išvalykite árenginá ir žolės surin-

kimo talpà.
 Visas metalines dalis apsaugai 

nuo korozijos nuvalykite alyvuotu 
skuduru (alyva be dervos) arba 
papurkškite alyvos aerozoliu.

Garantija
Visose šalyse galioja arba mûsų 
kompanijos arba importuotojų 
suteikiama garantija. 
Mûsų ásipareigojimų rėmuose 
gedimus šaliname nemokamai, 
jei jų priežastis gamybos arba 
medžiagų defektai. 
Garantiniu atveju kreipkitės 
á pardavėjus arba á artimiausias 
ágaliotas dirbtuves.
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Gedimų atpažinimas ir pašalinimas
Jûsų turimo árenginio gedimai dažnai atsiranda dėl paprasèiausių priežasèių, kurias Jûs turėtumėte nustatyti ir 
dažnai pašalinti. Abejotinais atvejais kreipkitės á specializuotà servisà.

Problema Galima priežastis Defekto pašalinimas

Variklis neužsiveda. Neprijungtas kabelis arba jis 
sugedæs.

Patikrinkite kabelá, ájunkite já, esant 
reikalui atnaujinkite arba leiskite 
specialistui sutaisyti.

Perkrautas saugiklis. Ájunkite saugiklá, ásirenkite 
pajėgesná saugiklá arba leiskite toká 
árengti specialistui.

Sugedusi jungiklio/kištuko 
kombinacija.

Atiduokite suremontuoti á specialias 
dirbtuves.

Variklis ûžia, bet neveikia. Vejapjovė stovi aukštoje žolėje. Perstumkite á žemà žolæ.

Užstrigæs peilis. Ištraukite kištukà, pašalinkite 
blokavimà.

Variklis staiga išsijungia. Atsilaisvino kištukas. Patikrinkite kabelá, ásitikinkite, 
ar jis neužkliuvo ištraukimo átaise, 
vėl ájunkite kištukà.

Išjungė apsauga nuo perkrovos 
(priklausomai nuo modelio).

Ištraukite kištukà iš el. tinklo, 
pašalinkite užsikimšimà iš išmetimo 
dalies, palaukite maždaug 30 min., 
vėl ájunkite.

Neáprasti triukšmai 
(barškėjimas, tratėjimas, 
tarškėjimas).

Atsipalaidavo sraigtai, veržlės 
ar kitos tvirtinimo detalės.

Priveržkite detales, jeigu triukšmas 
nepranyksta, kreipkitės á specia-
lizuotà servisà.

Stiprûs virpesiai. Pažeistas peilio velenas arba peilis 
su defektu.

Nedelsdami išjunkite prietaisà.
Sugadintas dalis leiskite pakeisti 
specializuotose dirbtuvėse.

Neveikia ratukų pavara. Sugedo diržas arba pavara. Atiduokite sugedusias dalis 
á dirbtuves pakeisti.

Nešvarus pjovimas arba mažėja 
apsukų skaièius.

Per aukšta žolė. Nustatykite didesná pjovimo aukštá, 
esant reikalui pjaukite du kartus.

Žolė lieka gulėti arba žolės 
surinkimo átaisas neprisipildo.

Per drėgna žolė. Leiskite žolei išdžiûti.

Užsikimšo išmetimas. Ištraukite kištukà iš el. tinklo, 
pašalinkite užsikimšimà.

Apšipo peilis. Atiduokite peilá á dirbtuves pakeisti 
arba pagalàsti.

Žolės surinkimo átaisas pilnas. Išjunkite vejapjovæ, ištuštinkite 
žolės surinkimo átaisà.

Žolės surinkimo átaisas nešvarus. Išjunkite vejapjovæ, išvalykite žolės 
surinkimo átaiso oro angas.




