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Duomenys skydelyje
Šie duomenys labai svarbūs vėles-
nei mašinos identifikacijai, užsa-
kant atsargines dalis ir servisui. 
Skydelį Jūs rasite šalia variklio. 
Įrašykite visus duomenis, esan-
čius skydelyje, į šias eilutes.

Šiuos ir kitus duomenis apie įren-
ginį rasite atskiroje ES atitikties 
deklaracijoje, kuri yra neatskiriama 
šios naudojimo instrukcijos dalis.

Paveikslėliai

Išskleiskite naudojimo instrukcijos 
pradžioje esančius puslapius su 
paveikslėliais.
Šioje naudojimo instrukcijoje 
aprašyti įvairųs modeliai. 
Grafiniai vaizdai įsigyto įrenginio 
gali šiek tiek neatitikti.

Jūsų saugumui
Teisingai naudokitės 
įrenginiu
Šis įrenginys skirtas išimtinai tik:
– naudojimui tik pagal instrukcijos 

aprašymą ir laikantis saugos 
nurodymų;

– vejoms prie namų ir mėgėjiš-
kuose soduose pjauti.

Naudojant kaip nors kitaip laikoma, 
kad naudojama ne pagal paskirtį. 

Naudojant ne pagal paskirtį netai-
koma garantija, ir gamintojas 
neprisiima jokios atsakomybės. 
Tuo atveju visą riziką ir galimus 
nuostolius prisiima vartotojas.
Savavališkai pakeitus konstruk-
ciją, gamintojas neatsako už gali-
mus nuostolius.
Tik prietaisams su elektriniu 
paleidimo įtaisu:
Komplekte esantis kroviklis skirtas 
vien tik įrenginyje esančiam aku-
muliatoriui įkrauti. 
Akumuliatorių leistina įkrauti vien 
tik šiuo krovikliu.

Laikykitės saugos ir eks-
ploatavimo nurodymų
Atidžiai perskaitykite šią instruk-
ciją prieš naudodami įrenginį pirmą 
kartą. Vykdykite nurodymus ir pasi-
likite ją vėlesniam panaudojimui. 
Neleiskite įrenginiu naudotis vai-
kams ir asmenims, nesusipažinu-
siems su naudojimo instrukcija.
Jei keičiasi savininkas, kartu su 
įrenginiu perduokite ir naudojimo 
instrukciją.

Bendri saugos nurodymai
Šiame skyrelyje rasite bendruosius 
saugos nurodymus. 
Perspėjimai, kurie susiję su atskiro-
mis įrenginio dalimis, funkcijomis 
arba darbais, yra atitinkamose 
aprašymo vietose.

Prieš pradedant darbą 
įrenginiu
Asmenys, kurie naudosis įrenginiu, 
neturi būti apsvaigę nuo psichotro-
pinių 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 (įskaitant vaikus) su ribo-
tais fiziniais, jutiniais arba protiniais 
sugebėjimais ar neturintiems paty-
rimo ir/arba užtektinai žinių šiuo 

prietaisu naudotis nepatartina, 
nebent šalia būtų asmuo, atsakingas 
už jų saugumą arba jis suteiktų infor-
maciją apie šio prietaiso naudojimą.
Nepalikite vaikų be priežiūros 
ir įsitikinkite, ar jie nežaidžia su 
prietaisu.
Prieš pradėdami darbą, susipažin-
kite su visais įtaisais, jų valdymu 
ir veikimu.
Kurą laikykite tik tam skirtoje taroje 
toliau nuo šildymo įtaisų (pvz., 
krosnių ar boilerių). 
Kurą pilkite tik lauke.
Nepilkite kuro, kai variklis veikia 
arba yra karštas. 
Pakeiskite pažeistą duslintuvą, 
kuro talpą ar jos dangtelį.
Prieš naudojimą 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 įtai-
sas. Susidėvėjusias ar pažeistas 
dalis keiskite tik komplektais ir 
tik specializuotuose servisuose, 
siekiant išvengti mechanizmų 
disbalanso.

Atsarginės detalės ir priedai privalo 
atitikti gamintojo nustatytus reikala-
vimus. 
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 įrenginiu
Dirbdami su įrenginiu arba prie 
įrenginio tinkamai apsirenkite 
darbui kaip, pavyzdžiui:
– apsauginiais batais,
– ilgomis kelnėmis,
– priglundančiais drabužiais,
– klausos apsauga,
– naudokite apsauginius akinius.
Visi apsauginiai įtaisai turi būti su-
montuoti ir veikti nepriekaištingai. 
Neleistini jokie apsauginių įtaisų 
konstrukcijos pakeitimai.
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Įrankiu naudokitės tik tuomet, kai 
jo techninė būklė nepriekaištinga, 
tokia pati, kaip ir įsigijimo 
momentu.
Niekada nekeiskite gamykloje 
atliktų variklio nustatymų.
Venkite atviros liepsnos, kibirkš-
čiavimo ir nerūkykite.

Prieš atliekant įrenginio 
aptarnavimo darbus
Tam, kad išvengtumėte sužeidi-
mų, prieš atlikdami įrankio aptar-
navimo darbus (pvz., techninio 
aptarnavimo ir reguliavimo) ir 
transportuodami (pvz., keldami 
ar nešdami)
– Išjunkite variklį.
– Ištraukite degimo raktą (jei yra).
– Palaukite, kol sustos judėjusios 

visos judančios dalys; variklis 
turi atvėsti.

– Ištraukite uždegimo kištuką, kad 
būtų neįmanomas atsitiktinis 
variklio užvedimas.

– Vykdykite nurodymus, esančius 
variklio instrukcijoje.

Pabaigus darbą įrenginiu
Niekada nepalikite veikiančio įren-
ginio, neišjungę variklio ir nei-
štraukę degimo rakto (jei yra).

Apsauginiai įtaisai
1 pav.

Pavojus
Niekuomet nedirbkite įrankiu 
su pažeistais ar nuimtais apsaugi-
niais įtaisais.

Apsauginis lankelis (1)
Apsauginis lankelis užtikrina Jūsų 
saugą, suteikdamas galimybę 
prireikus nedelsiant išjungti variklį 
ir žolės pjovimo įtaisą. 
Neleistina bandyti apsieiti be jo.

Išmetimo vožtuvas (2) arba 
apsauga nuo išsviedimo (3)
Išmetimo vožtuvas arba apsauga 
nuo išsviedimo apsaugo Jus nuo 
sužeidimo pjovimo įtaisu ar išsvie-
džiamais kietais daiktais. 
Neleistina naudotis įrankiu be 
išmetimo vožtuvo ar apsaugos 
nuo išsviedimo.

Simboliai ant įrenginio
Ant įrankio yra lipdukai su įvairiais 
simboliais. Pateikiame šių simbo-
lių paaiškinimą:

Dėmesio! 
Prieš pradėdami 
naudoti perskaity-
kite naudojimo 
instrukciją!

Pašaliniai turi būti 
atokiau nuo darbo 
vietos!

Prieš pradedant bet 
kokius darbus ir prieš 
paliekant įrenginį, 
būtinai išjunkite 
variklį.
Papildomi nurodymai 
skyrelyje ”Jūsų 
saugumui“.
Prieš atlikdami aptar-
navimo darbus su 
žolės pjovimo įtaisu, 
ištraukite uždegimo 
žvakės kištuką! 
Laikykite rankas ir 
kojas kuo toliau nuo 
žolės pjovimo įtaiso! 
Prieš valydami, regu-
liuodami ar tikrindami 
įrenginį, išjunkite 
jį ir ištraukite užde-
gimo žvakės kištuką!

Sužeidimo pavojus – dirbkite tik 
su apsauga nuo išsviedimo.

Sužeidimo pavojus – dirbkite tik 
su sumontuotu apsauginiu 
lankeliu.

Sužeidimo pavojus – dirbkite tik 
su sumontuotu išmetimo vožtuvu.
Pasistenkite, kad šie simboliai 
išliktų matomi.

Simboliai instrukcijoje
Šioje instrukcijoje naudojami sim-
boliai, kurie žymi pavojų arba svar-
bius nurodymus. 
Paaiškiname simbolių reikšmę:

Pavojus
Jums nurodoma apie pavojų, 
susijusį su atliekamais veiksmais 
ir sąlygojantį grėsmę žmonėms. 

Dėmesio
Jums nurodoma apie pavojų, susi-
jusį su atliekamais veiksmais ir 
sąlygojantį materialinių nuostolių 
grėsmę.

Nurodymas
Pažymi svarbią informaciją ir 
patarimus darbui įrankiui.

Sumontavimas
Prietaiso montavimas pavaizduo-
tas paveikslėliais atskirai įdeda-
mame lape.

Pastaba dėl utilizavimo
Pakuočių likučius, senus įrengi-
nius ir t. t. pašalinkite remdamiesi 
vietos teisės aktų reikalavimais.

Darbas įrenginiu
Laikykitės nurodymų, esančių 
variklio instrukcijoje.

Pavojus
Nelaimingi atsitikima
– Pašaliniai, ypač vaikai ir gyvūnai, 

pjaunant vejapjove, turi būti ato-
kiau. Sužeidimo išmetamais 
akmenukais ar kitais daiktais 
pavojus. 

!

!

!

!
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Pargriuvimas
– Stumkite vejapjovę tik eidami 

žingsniu.
– Ypatingas atsargumas reikalin-

gas, kai pjaunate atbulomis, 
tempdami įrenginį.

– Stačiose nuokalnėse vejapjovė 
gali apvirsti ir Jūs galite susi-
žeisti. Visuomet pjaukite skersai 
šlaito, niekuomet aukštyn arba 
žemyn. Nepjaukite, jei nuolydis 
statesnis, negu 20%.

– Ypatingas atsargumas reikalin-
gas keičiant kryptį, visuomet 
pasistenkite stovėti stabiliai.

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

– Pjaunant drėgną žolę dėl suma-
žintos sukibimo su dirva jėgos 
įrenginys gali nuslysti ir Jūs 
galite pargriūti. 
Pjaukite tik sausą žolę.

– Dirbkite tiktai dieną arba esant 
geram apšvietimui.

Susižeidimas
– Vejapjovės vedimo rankena 

užduoda saugų atstumą nuo 
veikiančio įrenginio, visuomet 
išlaikykite jį.

– Darbo metu dirbančiojo darbo 
zona yra už rankenų.

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

– Nedirbkite su prietaisu, esant 
blogoms oro sąlygoms, pvz., 
esant lietaus arba perkūnijos 
pavojui.

– Išjunkite variklį ir palaukite, iki 
visiškai sustos žolės pjovimo 
įtaisas:
–  prieš paversdami įrenginį,
–  prieš transportuodami 
įrenginį ne veja.

– Išjunkite variklį, kad būtų galima 
išvengti netyčinio variklio 
paleidimo: ištraukite degimo 
raktą (jei yra), leiskite varikliui 
ataušti ir ištraukite uždegimo 
žvakės kištuką,
– prieš pašalindami užsikim-

šimų ir įstrigimų priežastis,

– prieš tikrindami, valydami, 
reguliuodami vejapjovę 
ar atlikdami techninio 
aptarnavimo darbus,

– jei koks svetimkūnis pasitai-
kytų. Patikrinkite, ar niekas 
nepažeista ir, atiduokite 
į specializuotas serviso 
dirbtuves,

– jei įrenginys pradeda neįpras-
tai stipriai vibruoti. Nedelsiant 
patikrinkite prietaisą.

– Niekuomet nekelkite ir neneš-
kite vejapjovės su veikiančiu 
varikliu.

– Patikrinkite vietovę, kur ruošia-
tės pjauti žolę ir pašalinkite 
visus daiktus, kurie galėtų 
būti pagriebti ir sviedžiami.

– Jei pjovimo instrumentas 
pagriebia svetimkūnį (pvz., 
akmenį) arba įrenginys pradeda 
neįprastai vibruoti: nedelsdami 
išjunkite variklį. 
Prieš toliau naudojant prietaisą, 
reikia leisti patikrinti speciali-
zuotose dirbtuvėse, ar prietai-
sas nepažeistas.

– Pjaunant žolę  nieko nestatykite 
priešais išmetimo angą.

Įrankiams su žolės surinkimo 
talpa:
– Nuimant žolės surinkimo talpą 

Jus ar kitus asmenis gali sužeisti 
išmetama žolė arba svetimkū-
niai. Niekuomet netuštinkite 
žolės surinkimo talpos varikliui 
sukantis. Išjunkite įrenginį.

Apsinuodijimo smalkėmis 
pavojus. 
Vidaus degimo variklį galima 
naudoti tik lauke. 
Sprogimo ir gaisro pavojus
– Benzino garai yra sprogūs 

ir benzinas labai lengvai 
užsiliepsnoja.

– Kuro baką pildykite prieš užve-
dant variklį. Kuro talpa turi būti 
uždaryta, jei variklis veikia arba 
yra karštas.

– Kurą pilkite tik tada, kai variklis 
išjungtas ir atvėsęs. 
Venkite atviros liepsnos, 
kibirkščiavimo ir nerūkykite. 
Kurą pilkite tik lauke. 

– Neužvedinėkite variklio, jei išlie-
tas kuras. Patraukite įrenginį 
iš užterštos kuru vietos ir palau-
kite, kol kuras išdžius.

– Tam, kad išvengtumėte gaisro 
pavojaus, šios dalys turi būti 
neužterštos žolės likučiais ir 
tepalais:
– variklis,
– duslintuvas,
– akumuliatorių baterija,
– benzino bakas.

Suklupimo pavojus
– Stumkite vejapjovę tik eidami 

žingsniu.

Dėmesio
Įrenginio sugadinimas
– Akmenys, nukritusios šakos 

ir panašūs daiktai gali sugadinti 
įrenginį ir sutrikdyti jo funkcio-
navimą. Kiekvieną kartą prieš 
dirbdami vejapjove, pašalinkite 
pašalinius daiktus iš darbo 
vietos.

– Naudokitės įrenginiu tik tuomet, 
kai jo būklė nepriekaištinga. 
Kiekvieną kartą prieš dirbdami, 
apžiūrėkite vejapjovę. 
Ypač tikrinkite apsauginius 
įtaisus, valdymo elementus ir 
sraigtinius sujungimus, ar jie 
gerai įveržti. Prieš dirbdami, 
pakeiskite pažeistas dalis.

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

Pozicijos nurodymas
Nurodydami poziciją prie prietaiso 
(pvz., kairėje, dešinėje), mes 
visada žiūrime nuo kreipiamojo 
strypo darbo kryptimi.

Prieš pradedant eksploa-
tuoti
Variklio alyvos įpylimas

Dėmesio
Įrenginys transportuojamas 
be variklio alyvos. 
– Todėl prieš pirmą kartą dirbant, 

reikia įpilti alyvos, žiūrėkite 
variklio instrukciją.
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Akumuliatoriaus įkrovimas
(įrenginiams su elektriniu 
užvedimu)

Pavojus nudegti/apsi-
nuodyti
Ribiniais atvejais reikia tikėtis, 
kad ištekės skysčių arba dujų.
Priklausomai nuo modelio aku-
muliatorius yra viršutinės ranke-
nos prietaisų skydelyje (2a pav.) 
arba ant pjovimo agregato 
(2b, 2c pav.) 

Elektros smūgio pavojus
Prieš kiekvieną naudojimą pati-
krinkite kroviklį, ar nėra išorinių 
pažeidimų. Niekuomet nenaudo-
kite pažeisto kroviklio.

Dėmesio
– Įsitikinkite, kad tinklas atitinka 

kroviklio gamyklos lentelėje 
nuro-dytus duomenis: 
220–230 V ir 50 Hz. 

– Kroviklį saugokite nuo drėgmės, 
lietaus, sniego ir šalčio.

– Akumuliatorių kraukite tik gerai 
vėdinamose ir sausose patal-
pose. Neviršykite leistino 12 
valandų įkrovimo laiko.

– Prieš pradėdami naudoti vejap-
jovę, atjunkite kroviklį nuo tinklo 
ir nuo įrenginio.

2 pav.
 Prieš pirmą kartą naudojant 
įrenginį, akumuliatorius krau-
namas mažiausiai. 10 valandų. 
Naudokite tik komplekte esantį 
kroviklį.

Nurodymas
Kroviklio atjungimas tik atvirkštine 
tvarka.

Nurodymas dėl kroviklio 
utilizavimo

Kroviklį priklauso utilizuoti pagal 
elektrinių įrankių utilizavimo teisės 
aktus. Laikykitės vietinių teisės 
aktų.

Kiekvieną kartą prieš 
eksploatuodami, atlikite 
nustatymo darbus

Pavojus susižeisti
Prieš atliekant įrenginio aptarna-
vimo darbus
– išjunkite variklį,
– ištraukite degimo raktą (jei yra),
– palaukite, kol visos judančios 

dalys visiškai sustos ir atvės 
variklis.

– Nuo variklio numaukite užde-
gimo žvakės kištuką, kad būtų 
išvengta netyčinio variklio 
paleidimo.

Talpos nupjautai žolei 
prikabinimas
(tik įrenginiams su žolės surinkimo 
talpa)
11 pav.
 Pakelkite išmetimo vožtuvą ir pri-

kabinkite talpą nupjautai žolei.

Pjovimo aukščio 
reguliavimas

Dėmesio
Jeigu teritorija nelygi, pjovimo 
aukštį parinkite taip, kad pjovimo 
peilis niekada neliestų grunto. 
3 pav.
Nureguliuokite reikiamą pjovimo 
aukštį. 
Nustatymo galimybė (priklauso-
mai nuo modelio) nuo maždaug 
3 cm iki daugiausia 9 cm.

Nurodymas
Jei prietaiso ratukai reguliuojami 
atskirai, visus ratukus nustatykite 
vienodame aukštyje.
Modelis A
 Užfiksuokite ratukus reikia-

mame aukštyje.
Modelis B
 Patraukite vožtuvėlį ir užfiksuo-

kite reikiamoje pozicijoje.
Modelis C
 Centrinio aukščio perstatymo 

svirtele pastumkite pirmyn arba 
atgal ir užfiksuokite reikiamoje 
pozicijoje.

Priekinių ratukų užfiksa-
vimas
(tik prietaisai su užfiksuojamais 
priekiniais ratukais)
4 pav.
Ratukus važiavimui tiesiai užfik-
suokite – perstumkite ratukus 
pirmyn ir laisvai.
Judančius didelėje kiaurymėje 
lankelius įstatykite į mažas 
kiaurymes.

Įpilti kuro ir patikrinti 
alyvos lygį
 Pilkite bešvinį benziną (žr. 

variklio naudojimo instrukciją).
 Degalų baką užpildykite tiek, 

kad nuo užpildymo atvamzdžio 
apatinio krašto liktų 2 cm.

 Tvirtai uždarykite degalų baką.
 Patikrinkite alyvos lygį, jei reikia, 

papildykite (žr. variklio žinyną).

Variklio užvedimas
5 pav.

Pavojus
Tam, kad išvengtumėte sužeidimų,
– neužveskite variklio, kai stovite 

priešais duslintuvą;
– Rankos ir kojos turi būti kuo 

toliau nuo žolės pjovimo įtaiso;
– Niekada neartinkite kojų, rankų 

ar kitų kūno dalių prie besisu-
kančių įrenginio dalių. Visuomet 
būkite atokiau nuo duslintuvo.

Prieš užvesdami variklį, atjunkite 
žolės pjovimo įtaisą ir pavarą.
Nepaverskite vejapjovės, ją 
užvesdami. Pastatykite įrenginį 
lygioje vietoje, kur trumpa žolė.

Nurodymai dėl variklio
Atkreipkite dėmesį į informaciją 
variklio žinyne.
– Kai kurie modeliai yra be kuro 

padavimo reguliatoriaus, juose 
kuro padavimas reguliuojamas 
automatiškai. Variklis visuomet 
sukasi optimaliu greičiu.

– Net esant įkaitusiam varikliui, gali 
prireikti atidaryti droselį arba 
paleidiklį.

!
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– Kai kuriuose modeliuose dro-
selio ir paleidiklio nėra. 
Variklis automatiškai nustatomas 
atitinkamam paleidimo procesui.

Kai variklis ataušęs:
 Atsukite benzino čiaupą (jei yra).
Įrenginiai su droseliu :
 Droselio svirtį nustatykite į  

poziciją arba ištraukite droselio 
trauklę ir akceleratoriaus svirtį 
(jei yra) nustatykite ties /
maks. – 5A pav.

arba
 Akceleratoriaus svirtį pasukite 
į  padėtį – 5A pav.

Įrenginiai su paleidikliu:
 Paleidiklį 1–5 x stipriai paspaus-

kite ir akceleratoriaus svirtį 
(jei yra) pasukite ties /maks. 
– 5B pav. 

Kai variklis įkaitęs:
 Atsukite benzino čiaupą (jei yra).
 Kuro padavimo svirtelę persta-

tykite į padėtį /maks. 
– 5B pav.

Įrenginiai be elektrinio starterio:
5C pav.
 Stovėdami už įrenginio – nus-

pauskite ir laikykite apsauginį 
lankelį.

 Lėtai traukite paleidimo ran-
keną, iki pajusite pasiprieši-
nimą, tuomet patraukite stipriai 
ir greitai. Paleidimo rankenos 
nepaleiskite, bet lėtai gražinkite 
ją atgal.

Įrenginiai su elektriniu 
starteriu:
5D pav.
 Kroviklį atjunkite nuo tinklo 

ir įrenginio.
 Stovėdami už įrenginio – nus-

pauskite ir laikykite apsauginį 
lankelį.

 Laikykite įjungtą uždegimo raktą 
kreipiamojoje rankenoje, kol 
variklis užsives (bandymo 
užvesti trukmė maks. 
5 sekundės, prieš bandant dar 
kartą ne mažiau kaip 1 minutę 
palaukti).

Nurodymas:
Įrenginio su elektriniu paleidimo 
mechanizmu varikliai (priklauso-
mai nuo modelio) gali būti užvesti 
ir rankiniu būdu, naudojant palei-
dimo rankeną.
Jei variklis dirba:
 Užvedus variklį (priklausomai 

nuo modelio):
– Atsukite droselį (jei yra).
– Akceleratoriaus svirtį (jei yra) 

nustatykite tarp /maks. 
ir /min., kad variklis truputį 
įšiltų. 

 Žolės pjovimui nustatykite pada-
vimo svirtelę (jei tokia yra) ties 
visu greičiu.

Nurodymas
Daugiau informacijos apie variklio 
darbą rasite variklio instrukcijoje.

Variklio išjungimas
7 pav.
 Kuro perdavimo svirtelę (jei yra) 

perstatykite į padėtį /min.
 Atleiskite apsauginį lankelį. 

Netrukus variklis sustos.

Darbas su įrenginiu
Ratukų pavaros įjungimas 
ir išjungimas
(tik vejapjovėms su ratukų pavara)
6A, B, C pav.
Ratukų pavaros įjungimas 

/ :
 Patraukite ir laikykite svirtį/

lankelį.
Ratukų pavaros išjungimas 

/ :
 Atleiskite svirtį/lankelį.

Nuoroda prietaisams 
pagal 6C pav.

Įjungti ir išjungti galima ir kairiąja, 
ir dešiniąja svirtele, arba ir abiem 
svirtelėm kartu.

Nurodymas
Dėl konstrukcijos ypatumų gali 
atsitikti, kad traukiant prietaisą 
atgal užpakaliniai ratai gali 
užsiblokuoti ar sunkiau suktis. 
Tai nėra prietaiso gedimas, o tik 
technikos sąlygojama veiksena.
Ką daryti (priklausomai nuo 
modelio): pirmiausia netraukiant 
pavaros rankenėlės šiek tiek stum-
telėti prietaisą pirmyn, o po to 
atgal.

Ratukų pavaros greičio 
keitimas
(priklausomai nuo modelio)

Dėmesio
Įrenginio sugadinimas
Nustatymus atlikite tik veikiant 
varikliui.
6D, E pav.
 Mažąja svirtele pasirinkite vieną 

iš greičio pakopų (1/min./  ir 
4/maks./ ).

6F, G pav.
 Svirtele parinkite vieną iš greičio 

pakopų (1/min./  ir 
4/maks./ ).

Nurodymas
Dėl techninių ypatumų gali atsitikti, 
kad, prietaisui stovint, sunkiai 
seksis pakeisti greitį.
Ką daryti: patraukti pavaros ranke-
nėlę ir parinkti greičio pakopą.

Žolės surinkimo įtaiso 
nuėmimas ir ištuštinimas
(prietaisams su žolės surinkimo 
įtaisu)
11 pav.
Jeigu žolė sugulusi ant žemės 
arba pilnumo stovio rodyklė (jeigu 
yra, 12 pav.) rodo, kad krepšys 
pilnas:
 Atleiskite apsauginį lankelį ir 

palaukite, kol variklis sustos.
 Pakelkite išmetimo vožtuvą 

ir atkabinkite žolės surinkimo 
talpą.

 Ištuštinkite ją.
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Darbas be žolės surinkimo 
talpos
Jei nuimate žolės surinkimo talpą, 
išmetimo vožtuvas užsidaro 
žemyn. Dirbant be žolės surinkimo 
talpos, nupjauta žolė krinta tiesiai 
ant žemės.

Pertvarkymas mulčiavimui
(įrenginiuose su pasirenkamu 
mulčiavimo priedu)
Įrenginiai su išmetimo vožtuvu:
8A pav.
 Pakelkite išmetimo vožtuvą.
 Nuimkite žolės surinkimo talpą.
 Mulčiavimo pleišto įstatymas 

(priklausomai nuo modelio).
 Nuleiskite išmetimo vožtuvą.

Nurodymas
Modeliams su integruota mulčia-
vimo funkcija atskiras mulčiavimo 
pleištas nereikalingas – šią funk-
ciją atlieka specialiai tam sufor-
muotas galinis vožtuvas (8B pav.).
Įrenginiai su šoninio išmetimo 
mechanizmu:
9 pav.
 Vietoje šoninio išmetimo mecha-

nizmo sumontuokite nuo smūgių 
apsaugantį įtaisą/mulčiavimo 
skląstį (9A pav.)

arba
 Nuimkite šoninio išmetimo 

mechanizmą – nuo smūgių 
apsaugantis įtaisas/mulčiavimo 
sklendė užsidaro automatiškai 
(9B pav.).

Šoninio išmetimo 
mechanizmo pertvarkymas 
įrenginyje
(priklausomai nuo modelio)
 Jei yra: nuimkite žolės surinkimo 
įtaisą ir nuleiskite išmetimo 
vožtuvą.

 Pakelkite nuo smūgių apsau-
gantį įtaisą/mulčiavimo sklendę 
ir sumontuokite šoninio išme-
timo mechanizmą (9C pav.).

Pabaigę darbą
 Ištraukite degimo raktą (jei yra).
 Palaukite, kol sustos judėjusios 

visos judančios dalys; variklis 
turi atvėsti.

 Uždarykite benzino sklendę 
(jei yra – žiūr. variklio instrukciją).

 Nuo variklio atjunkite uždegimo 
kištuką.

 Ištuštinkite žolės surinkimo talpą.
Vejapjovės su elektriniu starteriu:
 10 valanų kraukite akumuliatorių.

Nurodymas
Įrenginys uždaroje patalpoje 
statomas tik ataušus varikliui.

Patarimai, kaip 
prižiūrėti veją
Keletas patarimų, kurių laikantis 
Jūsų vejoje visur vienodai augs 
sveika žolė.

Vejos pjovimas
Vejoje auga įvairių rūšių žolė. Dažnas 
vejos pjovimas sustiprina šaknų 
vystymąsi ir susidaro tvirta velėna. 
Jei veją pjaunate retai, įsigali aukštos 
žolės (pvz., dobilai arba saulutės).
Normalus vejos žolės aukštis 
apytikriai 4–5 cm. 
Pjauti reikia apie 1/3 žolės aukščio, 
taigi kai žolės aukštis 7–8 cm, 
galima ją trumpinti iki normalaus 
aukščio.
Žolės negalima trumpinti daugiau, 
negu iki 4 cm, kitaip išdžiūsta 
velėna ir nukenčia atauganti žolė.
Pvz., po atostogų ataugusią žolę 
nupjaukite etapais iki normalaus 
aukščio.
Pjaudami visada leiskite šiek tiek 
persidengti pjovimo juostoms.
Mulčiavimas (naudojant 
papildomus įrenginius)
Žolė susmulkinama mažais gabalė-
liais (apie 1 cm ilgio) ir lieka gulėti. 
Vejoje išlieka daug maisto 
medžiagų. 
Optimalūs rezultatai pasiekiami, 
kai žolė vejoje palaikoma neaukšta 
(žiūr. skyrelį ”Vejos pjovimas“). 
Mulčiuojant reikia:
– Nepjauti šlapios žolės. 
– Trumpinti žolę ne daugiau, 

kaip 2 cm.
– Važiuoti lėtai.

– Dirbti esant dideliam variklio 
sukimosi greičiui.

– Reguliariai valyti žolės pjovimo 
įtaisą.

Transportavimas

Nedideli atstumai stumiant 
rankomis

Pavojus
Besisukantis peilis gali užkabinti 
ir nusviesti įvairius objektus, todėl 
gali padaryti žalos. 
Jei įrenginį  vežate ne per žolę, 
variklį išjunkite.

Su transporto priemone

Pavojus
Prieš transportuodami išjunkite 
variklį ir leiskite jam ataušti. 
Ištraukite degimo žvakės kištuką.
Netransportuokite paversto 
įrenginio.
Transportuodami pakankamai 
patikimai tvirtinkite įrenginį, kad 
jis nenuslystų.
Prietaisą transportuokite tik 
su tuščiu degalų baku. 
Bako dangtelis turi būti sandariai 
uždarytas.
Įrenginiai su sudedama 
rankena:
10 pav.
 Patogesniam supakavimui sude-

damą rankeną sulankstykite. 

Valymas ir priežiūra

Pavojus
Tam, kad išvengtumėte sužei-
dimo, prieš visus vejapjovės prie-
žiūros ir techninio aptarnavimo 
darbus
– Išjunkite variklį.
– Ištraukite degimo raktą (jei yra).
– Palaukite, kol sustos judėjusios 

visos judančios dalys; variklis 
turi atvėsti.

– Ištraukite uždegimo kištuką, 
kad būtų neįmanomas atsitikti-
nis variklio užvedimas.

– Vykdykite nurodymus, esančius 
variklio instrukcijoje.

!
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Pavojus
Tam, kad apsisaugotumėte susi-
žeidimo į aštrius žolės pjovimo 
peilius pavojaus, peilių keitimą 
ir aštrinimą paveskite specializuo-
tam servisui (reikalingi specialūs 
įrankiai).
Peilio varžto veržimo momentas:
– 51–68 Nm (vejapjovė 

su plieniniu korpusu)
– 36–44 Nm (vejapjovė 

su plastikiniu korpusu)

Dėmesio
Įrenginį visuomet paverskite taip, 
kad žvakė būtų nukreipta aukštyn, 
tuomet alyva ir benzinas nepa-
darys žalos varikliui.

Priežiūra

Dėmesio
Laikykitės nurodymų, esančių 
variklio instrukcijoje. Pasibaigus 
sezonui, paveskite variklio apžiūrą 
ir techninį aptar-navimą speciali-
zuotam servisui. Bet kokius 
remonto darbus bei sugedusio 
akumuliatoriaus arba sugedusių 
saugiklių keitimą leiskite atlikti tik 
specializuotoms dirbtuvėms.

Dėmesio
Grėsmė aplinkai dėl variklio 
alyvos.
Priduokite atidirbusią alyvą nau-
dotos alyvos surinkimo vietose 
arba utilizacijai skirtų atliekų surin-
kimo vietoje.

Baterijos žala aplinkai
Panaudotos baterijos negalima 
mesti į buitines atliekas. 
Priduokite panaudotą bateriją 
tiems, kurie jomis prekiauja, arba 
utilizacijai skirtų atliekų surinkimo 
vietoje. Jei priduodate traktorių 
metalo laužui prieš tai išimkite 
bateriją.

Nurodymas
Atkreipkite dėmesį į variklio žinyne 
pateiktus patikros ir techninės 
priežiūros intervalus.

Priklausomai nuo modelio, prietai-
sas turi elektroninį techninės prie-
žiūros indikatorių (13 pav.). 
Laikykitės atitinkamų techninės 
priežiūros indikatoriaus rodmenų, 
papildomai prie rašytinių techni-
nės priežiūros nurodymų. 
Atskiroje, prie techninės priežiū-
ros indikatoriaus pridedamos nau-
dojimo instrukcijoje rasite informa-
ciją apie valdymą ir kitus duomenis.

Prieš kiekvieną naudojimą
 Patikrinkite alyvos lygį, jei reikia, 

papildykite.
 Patikrinkite, ar tvirtai laikosi 

varžtiniai sujungimai, jei reikia, 
užveržkite.

 Patikrinkite saugos įrenginius.
Patikrinkite sankabos veikimą:
(tik vejapjovėms su ratukų pavara)
– Veikiant varikliui ir esant atjung-

tai pavarai, vejapjovė neturi 
judėti pirmyn.

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

15 pav.
 Esant reikalui, suveikimo tašką 

pareguliuokite rifliuotu ratuku 
(reguliavimo veržle) prie ratų 
pavaros svirties (priklausomai 
nuo modelio, apatinėje valdymo 
pulto pusėje) arba šarvuotojo 
lyno.

Nurodymas
Kai kuriuose modeliuose nieko 
reguliuoti negalima.

Po pirmųjų 2–5 eksploa-
tacijos valandų
 Pakeiskite alyvą, žiūr. komplek-

te esančią variklio instrukciją.

Po kiekvieno vejos pjovimo 
arba kas 8 savaitės
(tik įrenginiams su elektriniu 
starteriu)
 10 valanų kraukite akumuliatorių.

Vieną kartą per sezoną
 Pakeiskite variklio alyvą, žiūr. 

pridedamą variklio instrukciją.
 Išmetimo vožtuvo vyrius ir spy-

ruokles sutepkite.

 Pasibaigus sezonui, paveskite 
servisui patikrinti įrenginį.

Valymas
Dėmesio

Valykite įrenginį kiekvieną kartą po 
naudojimo. Dėl nevalymo vejap-
jovė genda ir nuostoliai neišven-
giami.
Valymui nenaudokite aukšto slėgio 
valymo įrenginių.

Žolės surinkimo talpos 
valymas
(tik įrenginiams su žolės surinkimo 
talpa)
Paprasčiausia išvalyti tuoj pat po 
naudojimo.
 Žolės surinkimo talpą nuimkite 

ir ištuštinkite.
 Žolės surinkimo įtaisą galima 

valyti stipria vandens čiurkšle 
(laistymo žarna).

 Gerai išdžiovinkite prieš nau-
dojimą.

Vejapjovės valymas

Pavojus
Susižeidimo į aštrius žolės pjovimo 
peilius pavojus. Dėvėkite apsaugi-
nes pirštines.

Dėmesio
Įrenginį visuomet paverskite taip, 
kad žvakė būtų nukreipta aukštyn, 
tuomet alyva ir benzinas nepa-
darys žalos varikliui.
Niekada nepurkškite vejapjovės 
vandeniu, nes gali sugesti elek-
trinės dalys.
Jei įmanoma, valykite vejapjovę 
iš karto po vejos pjovimo.
Prietaisai be agregato plovimo 
sistemos:
 Žolės pjovimo įtaisą ir išmetimo 

vožtuvą valykite šepečiu, 
rankine šluotele ir skuduru.

 Pastatykite vejapjovę ant ratukų 
ir visus matomus žolės ir neš-
varumų likučius pašalinkite.

!
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Prietaisai su agregato plovimo 
sistema:
14 pav.
Vejapjovės su agregato plovimo 
sistema turi jungtį prie vandens 
tiekimo sistemos. Taip galima 
nuplauti žolės likučius nuo pjovimo 
agregato apatinės pusės ir neleisti 
kauptis koroziją sukeliančioms 
cheminėms medžiagoms.
Po pjovimo atlikite šiuos veiksmus:
 Prietaisą pastatykite ant lygaus 

paviršiaus, ant kurio nėra nuo-
laužų, akmenų ir t. t.

Nurodymas
Žolės išmetimo vamzdžio nega-
lima nukreipti į namus, garažus 
ir pan.
 Įprastinį žarnos adapterį (į tie-

kimo komplektą įeina pasirink-
tinai) užmaukite ant vandens 
žarnos ir prijunkite prie pjovimo 
agregato jungties prie vandens 
tiekimo sistemos.

 Atsukite vandens tiekimo čiaupą.
 Paleiskite variklį ir leiskite veikti 

kelias minutes.
 Variklį išjunkite ir nuo prietaiso 

atjunkite vandens tiekimo žarną.
Baigus valymo procesą:
 Paleiskite variklį ir leiskite veikti 

kelias minutes, kad išdžiūtų pjo-
vimo agregato apatinė pusė.

 Variklio išjungimas.

Nenaudojamos 
vejapjovės laikymas

Pavojus
Sprogimo ir gaisro pavojus.
Niekuomet nelaikykite įrenginio su 
benzinu bake patalpose, kuriose 
kuro garai gali turėti kontaktą su 
kibirkštimis ar su atvira ugnimi.

Dėmesio
Materialinių nuostolių pavojus. 
Laikykite vejapjovę (su atvėsusiu 
varikliu) tik švariose sausose patal-
pose. Ilgiau laikant, pvz., žiemą, 
apsaugokite įrenginį nuo rūdžių.
Po sezono arba jei įrenginio 
nenaudosite ilgiau, negu mėnesį,
 Išleiskite kurą į tinkamą indą ir 

paruoškite variklį laikymui pagal 
variklio naudojimo instrukciją.

Dėmesio
Kurą išleiskite tik lauke.
 Išvalykite įrenginį ir žolės surin-

kimo talpą.
 Visas metalines dalis apsaugai 

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

 Įkraukite akumuliatorių (jei yra).

Garantija
Visose šalyse galioja arba mūsų 
kompanijos arba importuotojų 
suteikiama garantija. 
Mūsų įsipareigojimų rėmuose 
gedimus šaliname nemokamai, 
jei jų priežastis gamybos arba 
medžiagų defektai. 
Garantiniu atveju kreipkitės į par-
davėjus arba į artimiausias įgalio-
tas dirbtuves.

Informacija apie variklį
Variklio gamintojas suteiks patari-
mų visais klausimais, susijusiais su 
varikliu, jo galia, techniniais duo-
menimis, garantijomis ir servisu. 
Informaciją rasite atskiroje variklio 
gamintojo instrukcijoje.

Gedimų atpažinimas 
ir pašalinimas
Jūsų turimo įrenginio gedimai 
dažnai atsiranda dėl 
paprasčiausių priežasčių, kurias 
Jūs turėtumėte nustatyti ir dažnai 
pašalinti. Abejotinais atvejais 
kreipkitės į specializuotą servisą.

!
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Problema Galima priežastis Defekto pašalinimas
Neįmanoma patraukti užvedimo 
rankenos.

Nepaspaustas apsauginis 
lankelis.

Paspauskite apsauginį lankelį 
rankenos viršuje.

Užstrigęs peilis. Ištraukite uždegimo kištuką 
ir pašalinkite kliuvinį.

Sugedęs variklis. Kreipkitės į servisą.

Variklis neužsiveda. Kuro padavimo svertelis 
neteisingoje padėtyje.

Kuro padavimo svertelį perstatykite 
į padėtį   arba CHOKE (esant 
šaltam varikliui).

Kuro padavimo svertelį perstatykite  
į padėtį /maks. arba START 
(esant šiltam varikliui).

Vejapjovė stovi aukštoje žolėje. Perstumkite į žemą žolę.

Bake nėra kuro. Įpilkite šviežio švaraus kuro.

Neįstatytas uždegimo 
kištukas.

Įstatykite uždegimo kištuką.

Pasenęs arba nešvarus kuras. Kurą pakeiskite šviežiu.

Užterštas oro filtras. Išvalykite oro filtrą.

Droselis nesuveikė. Įjunkite droselį.

Užvedant šaltą variklį nepas-
paustas užvedimo mygtukas.

Įjunkite paleidiklį.

– Vejapjovei su elektriniu starteriu: Iškrautas akumuliatorius. Įkraukite akumuliatorių komplek-
tuojamu krovikliu.

Pažeistas laidas. Patikrinkite, ar laidai tvarkoje.

Sugedęs saugiklis. Sugedusį saugiklį leiskite pakeisti 
specializuotose dirbtuvėse.

Neįprasti triukšmai (barškėjimas, 
tratėjimas, tarškėjimas).

Atsipalaidavo sraigtai, veržlės 
ar kitos tvirtinimo detalės.

Įveržkite detalių tvirtinimus. 
Jei triukšmas nepranyksta, kreip-
kitės į specializuotą servisą.

Užsikirtimai, vibracijos. Atsileido peilis. Atiduokite priveržti peilio sutvirti-
nimo varžtą į dirbtuves.

Sugedo peilis. Atiduokite į dirbtuves pakeisti peilį.

Peilis neteisingai sukasi. Atiduokite peilį į dirbtuves pakeisti 
arba sureguliuoti sukimąsi.

Atsileido variklio sutvirtinimas. Atiduokite į dirbtuves priveržti 
variklį.

Nešvarus pjovimas arba mažėja 
apsukų skaičius.

Per aukšta žolė. Nustatykite didesnį pjovimo aukštį, 
esant reikalui pjaukite du kartus. 
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Žolė lieka gulėti arba žolės surinkimo 
įtaisas neprisipildo.

Per drėgna žolė. Leiskite žolei išdžiūti.

Užsikimšo išmetimas. Išjunkite variklį, pašalinkite užsi-
kimšimą.

Atšipo peilis. Atiduokite peilį į dirbtuves pakeisti 
arba pagaląsti. 

Nepakankamas variklio 
pajėgumas.

Dažniau pjaukite, pasirinkite 
didesnį pjovimo aukšti.

Žolės surinkimo įtaisas pilnas. Išjunkite variklį, ištuštinkite žolės 
surinkimo įtaisą.

Žolės surinkimo įtaisas 
nešvarus.

Išjunkite variklį, išvalykite žolės 
surinkimo įtaiso oro angas. 

Neveikia ratukų pavara. Suplyšo diržas arba sugedo 
pavara.

Atiduokite sugedusias dalis 
į dirbtuves pakeisti.

Lyninė trauklė/tampraus lyno 
trauklė nutraukta.

Atiduokite sugedusias dalis 
į dirbtuves pakeisti.

Problema Galima priežastis Defekto pašalinimas




