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Naudojimasis šiuo 
dokumentu
Prieš dirbdami šiuo árenginiu, 
pirmiausia atidþiai perskaitykite 
instrukcijà. Viskà darykite taip, kaip 
aprašyta instrukcijoje ir saugokite 
jà, kad prireikus galëtumëte pasi-
naudoti. Niekuomet neleiskite 
árenginiu naudotis vaikams ar 
asmenims, nesusipaþinusiems 
su instrukcija.
Instrukcijoje yra saugos nurodymai, 
kurie
– atkreipia dëmesá á pavojus, 

kylanèius naudojant variklá,
– nurodo suþeidimo rizik,
– pataria, kaip išvengti ar sumaþinti 

likutinæ rizikà.
Saugos nurodymai šioje 
instrukcijoje þymimi taip:

! Pavojus!
Þymi betarpiškai græsiantá pavojų. 
Nesilaikant šių nurodymų, gresia 
þûtis ar sunkûs suþalojimai.

Dëmesio!
Þymi pavojingà situacijà. 
Nesilaikant nurodymų, galimi 
suþeidimai ar nuostoliai.

Nurodymas
Paþymi nurodymà naudojimui 
arba svarbià informacijà.

Duomenys ant variklio 
korpuso
8 pav.
Šie duomenys labai svarbûs vëliau 
uþsakant atsargines dalis ir 
aptarnavimui serviso dirbtuvëse. 
Árašykite variklio duomenis á tam 
skirtà vietà (9 pav.).

Jûsų saugumui

Nurodymas
Toliau kalbësime apibendrintai 
apie „árenginá“, kadangi variklis 
gali bûti ámontuojamas á ávairias 
mašinas ir árenginius.

! Sprogimo ir gaisro  
pavojus!

Benzinas labai degus, o benzino 
garai labai sprogûs. 
Uþsidegus benzinui ar sprogus jo 
garams, galimi sunkûs nudegimai ir 
net mirties atvejai.  
Jei benzinas patektų ant drabuþių 
ar kûno, tuètuojau pakeiskite 
drabuþius ir nusišluostykite kûnà.
– Prieš pildydami kuro bakà, 

variklá išjunkite ir leiskite jam 
atvësti ne maþiau, kaip dvi 
minutes, Tik tuomet atidarykite 
kuro bako dangtelá.

– Kuro bakà pildykite tik lauke 
ar gerai vëdinamoje patalpoje.

– Naudokite tik kurui laikyti skirtas 
talpas.

– Niekuomet nepildykite talpos 
kurui laikyti puspriekabëje, 
mašinoje ar priekaboje su 
plastmasine danga.  
Kuro bakà pildymui visuomet 
pastatykite ant þemës atokiau 
nuo transporto priemonës.

– Kai tik galima, árenginá su 
varikliu pašalinkite nuo 
sunkveþimio arba priekabos ir 
pildykite kuru ant þemës. Jei tai 
neámanoma, kurà pilkite iš 
bakelio, bet nepilkite þarna tiesiai 
iš kolonëlës.

– Ástatytà kuro pildymo þarnos 
antgalá visuomet padëkite iki 
pildymo pabaigos. 
Nenaudokite fiksavimo svirtelës 
ilgalaikiam pildymui.

– Neperpilkite kuro. 
Bakà uþpildykite tiek, kad kuro 
lygis bûtų dviem centimetrais 
þemiau pildymo angos, kadangi 
kuras gali plëstis.

– Kurà laikykite kuo toliau nuo 
kibirkšèių, atviros liepsnos, 
signalinių þibintų, šildymo átaisų 
ir kitų galimų gaisro šaltinių.

– Niekuomet nepildykite kuro 
uþdarose patalpose, kur gali 
susikaupti degûs garai.

– Nerûkykite.
– Kuro þarnas, bakà, bako 

dangtelá ir jungtis daþnai 
tikrinkite, ar nëra átrûkimų 
ar nesandarumų. 
Esant reikalui, pakeiskite.

– Prieš uþvesdami variklá patikrin-
kite, ar tvarkingi šie mazgai: 
uþdegimo þvakë, bako dangtelis, 
išmetimo vamzdis ir oro filtras.

– Neleistina uþvedinëti variklio 
be uþdegimo þvakës.

– Jei išsiliejo kuras, palaukite 
kol jis išgaruos.

– Naudojantis árenginiu, nepa-
verskite jo ar variklio tiek, kad 
išsilietų kuras.

– Nenaudokite karbiuratoriaus 
sklendës variklio stabdymui.

– Árenginá visuomet transportuo-
kite tušèiu baku.

– Nelaikykite benzino ar árenginio 
su pripildytu baku arti šildytuvų, 
krosnių, boilerių ar kitų átaisų, 
kuriuose yra signalinës lempos 
ar kiti galimi gaisro þidiniai, 
galintys uþdegti benzino garus.

! Sprogimo ir gaisro  
pavojus!

Uþvedant variklá, susidaro 
kibirkštys. Jos gali uþdegti arti 
esanèius degius garus. 
Todël galimi sprogimas ar gaisras.
– Neuþveskite variklio šalia 

netvarkingų dujų árenginių.
– Nenaudokite uþvedimo átaisų 

su slëgiu, nes gali uþsidegti 
kuro garai.

! Apsinuodijimo pavojus!
Variklis išskiria anglies monok-
sidà, bespalves ir neturinèias 
kvapo dujas.  
Šios dujos gali sukelti galvos 
svaigimà, silpnumà arba mirtá.
– Variklá uþveskite ir leiskite jam 

dirbti tik lauke.
– Neuþvedinëkite ir neleiskite dirbti 

varikliui patalpose, net jei 
atidarytos durys ar langai.
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Susiþeidimo pavojus!
Neatsargiai uþvedant variklá, 
galima susiþeisti, apsideginti 
ar gauti elektros smûgá.
– Prieš visus techninio aptarna-

vimo darbus, pvz., reguliavimà ar 
remontà, ištraukite uþdegimo 
þvakës kištukà ir laikykite 
já atokiau nuo þvakës.

– Uþdegimo testui naudokite tik 
tam skirtà uþdegimo tikrinimo 
árenginá.

– Uþdegimo testo be þvakës atlikti 
neleistina.

! Nusideginimo pavojus! 
Gaisro pavojus!

Veikiantis variklis ákaista. 
Variklio detalës, ypaè išmetimo 
vamzdis, gali labai ákaisti. 
Prisilietus prie jo, galima stipriai 
nudegti. 
Degûs pašaliniai daiktai, pvz., lapai, 
þolë, šiaudai gali uþsiliepsnoti.
– Išmetimo vamzdþiui, cilindrų 

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

– Vaikai turi bûti atokiau nuo karšto 
ar veikianèio variklio.

– Pašalinkite visus degius daiktus, 
esanèius arti išmetimo vamzdþio 
ir cilindro.

! Srovës smûgio pavojus! 
Gaisro pavojus!

Uþdegimo átampa gali bûti srovës 
smûgio ar gaisro prieþastimi.

! Susiþeidimo pavojus!
Sukiosios dalys gali uþkabinti 
ar átraukti galûnes, plaukus, 
drabuþius ar drabuþių dalis. 
Tokiu atveju galimi sunkûs 
suþeidimai.
– Árenginiu naudokitës tik jei 

sumontuoti apsauginiai átaisai.
– Rankos ir kojos turi bûti atokiau 

nuo besisukanèių dalių.
– Prieš dirbdami pariškite 

ilgus plaukus ir nusiimkite 
papuošalus.

– Nedëvëkite laisvų kabanèių 
drabuþių su kabanèiais dirþeliais 
ar dalimis, kuriuos gali pagriebti 
sukiosios dalys.

! Susiþeidimo pavojus!
Greitai átraukiamas paleidimo 
trosas (atatrankos, pvz., dël 
priešlaikinio uþdegimo, atveju) 
patraukia rankà variklio link 
greièiau, negu ámanoma paleisti 
rankenà. Tai gali tapti suþeidimų 
prieþastimi.
– Uþvesdami variklá, rankenà 

traukite lëtai, iki pajusite 
pasipriešinimà, tuomet 
stipriai truktelëkite.

– Prieš uþvesdami variklá, nuimkite 
visus ant jo esanèius daiktus.

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

! Susiþeidimo pavojus! 
Galimas árenginio 
sugadinimas!

Negalima nieko keisti variklio 
reguliavimo átaisuose, sure-
guliuotose gamykloje.

Simboliai ant árenginio
Ant árenginio yra saugos ir 
perspëjantys nurodymai išreikšti 
simboliais ir piktogramomis. Atskirų 
simbolių reikšmë:

Dëmesio! 
Perspëjimas apie 
keliamà pavojų.

Prieš naudojantis, 
susipaþinkite su 
instrukcija!
Perspëjimas apie 
karštà paviršių!

Perspëjimas apie 
nuodingas dujas!

Benzinas yra degus 
skystis!

Pildykite benzinu 
be švino!

Šie simboliai ant árenginio 
visuomet turi bûti gerai matomi.

Variklio parametrai
Sulyginkite 1 pav. su Jûsų varikliu ir 
išsiaiškinkite, kur yra ávairûs valdymo 
elementai ir reguliavimo átaisai.
1 pav.

1 Kuro bako dangtelis
2 Uþvedimo rankena
3 Alyvos pildymo dangtelis/

matavimo strypas
4 Alyvos išleidimo varþtas
5 Variklio dangtis
6 Oro filtras
7 Uþvedimo mygtukas 

(priklausomai nuo modelio)
8 a) Uþdegimo þvakë

b) Uþdegimo þvakës kištukas
9 Išmetimo vamzdis

Nurodymai darbui
Patikrinimas prieš darbà
Rekomenduojamos 
alyvos rûšys

Dëmesio!
Árenginys tiekiamas be kuro ir be 
alyvos variklyje. Jei variklis veiks 
be pakankamo alyvos kiekio, jis 
gali bûti smarkiai apgadintas. 
Tokiam gedimui garantija negalioja.
 Prieš uþvesdami, á variklá 

ápilkite alyvos. 
Nepilkite pernelyg daug. Alyvos 
bakelio talpa apie 0,6 litro.

Naudokite tik keturtakèiams 
varikliams skirtà SF / SG / SH / SJ 
ar aukštesnës klasës alyvà.
Alyvos klampumà parinkite priklau-
somai nuo aplinkos temperatûros iš 
þemiau esanèios lentelës:

a) Priklausantis nuo temperatûros 
klampumas

b) Maþai priklausantis nuo 
temperatûros klampumas

!
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Normaliam temperatûrų diapazo-
nui normalioms eksploatacijos 
sàlygoms rekomenduojama 
SAE 10W-30. Jei bus naudojama 
alyva, kurios klampumas priklauso 
nuo temperatûros, jà parinkite 
priklausomai nuo vidutinës 
temperatûros toje vietovëje.

Dëmesio!
Jei naudojama prastesnë arba 
dvitakèiams varikliams skirta alyva, 
sumaþëja variklio darbo resursas 
arba já galite sugadinti.
Alyvos lygio kontrolë

Dëmesio!
Tikrindami alyvos lygá, išjungtà 
variklá pastatykite ant 
horizontalaus paviršiaus.
2 pav.
 Atsukite alyvos pildymo dangtelá 

(3) ir nuvalykite matavimo strypà. 
 Ástatykite alyvos matavimo 

strypà á pripildymo antgalá.
A tipas:  
Sukite ketvirtá apsisukimo.
B tipas:  
Ástatykite, bet neásukite.

 Ištraukite alyvos matavimo 
strypà ir patikrinkite alyvos lygá.
Jei alyvos lygis þemas, lëtai 
pilkite alyvà, iki jos lygis pasieks 
þymæ „max“ [maks.] ant 
matavimo strypo. 

 Alyvos matavimo strypà, prieš 
uþvesdami variklá, ásukite 
ir áverþkite.

Dëmesio!
Nepilkite pernelyg daug alyvos. 
Ápilus daug alyvos, galima pakenkti 
varikliui – padidëja dûmingumas, 
suodþiai renkasi ant þvakës ir alyva 
pakliûna á oro filtrà.
Rekomenduojamas kuras
! Pavojus!

– Benzinas gali labai lengvai 
uþsiliepsnoti ar sprogti.

– Kurà á kuro bakà pilkite tik esant 
išjungtam varikliui, gerai vëdina-
moje aplinkoje. Kuro pildymo ar 
laikymo vietoje negalima rûkyti ir 
neturi bûti nieko, kas galëtų 
sukelti gaisrà.

– Nepilkite kuro pernelyg daug 
(kuras neturi pasirodyti pildymo 
angoje). Baigæ pildyti, gerai 
uþdarykite kuro bako dangtelá.

– Pildydami neprilaistykite kuro. 
Išsiliejæs kuras arba benzino garai 
gali uþsidegti. Jei kuro išsipiltų, 
palaukite kol jis išdþius, tik tuomet 
uþveskite variklá.

– Venkite daugkartinio ar ilgalaikio 
benzino kontakto su oda ir 
saugokitës ákvëpti jo garų.

! Variklio sugadinimo 
pavojus!

– Nemaišykite á kurà alyvos.
– Naudokite tik švarų, švieþià 

benzinà be švino.
– Oktaninis skaièius turi bûti 

ne maþesnis, negu 87.
– Nenaudokite E85/E15 

specifikacijos degalų.
– Kuro turi bûti perkama tiek, 

kad jis bûtų sunaudojamas 
per 30 dienų.

– Saugokite, kad á kuro bakà 
nepakliûtų purvo, dulkių 
ar vandens.

Benzino lygio patikrinimas
Dëmesio!

Prieš pildami benzinà á kuro bakà, 
leiskite varikliui atvësti ne maþiau, 
negu dvi minutes.
 Prieš nuimdami kuro bako 

dangtelá ir pildami kurà, 
nuvalykite bakà aplink 
pildymo angà.

 Kuro pilkite tiek, kad jis bûtų 
dviem centimetrais þemiau 
pildymo angos ir turëtų kur 
plëstis.

Variklio uþvedimas
! Pavojus!

Rankos ir kojos turi bûti kuo toliau 
nuo sukiųjų dalių. 
Nenaudokite paleidimo átaisų, 
veikianèių nuo suslëgtų dujų. Garai 
gali uþsiliepsnoti.

! Pavojus! 
Laikykitës visų árenginio, á kurá 
ámontuotas šis variklis, instruk-
cijos nurodymų.

Nuorodos:
Kai kuriuose modeliuose
– nëra droselio arba uþvedimo 

mygtuko:
Variklis automatiškai susiregu-
liuoja pagal atitinkamà uþvedimà.

– nëra kuro mišinio svertelio:
Apsisukimų skaièius nustato-
mas automatiškai. 
Variklis visuomet sukasi 
optimaliu greièiu.

3 pav.
Variklá paruošti startui
Esant šaltam varikliui:
 Paspauskite droselio (jei jis yra) 

mygtukà, priklausomai nuo 
modelio:
– Droselá (1) perstatykite 

á padëtá START/ /  
arba
– Ištraukite droselá (2) 
arba
– Kuro mišinio svertelá (3) 

perstatykite á padëtá .
arba
 Paspauskite uþvedimo mygtukà 

(7), 1 pav.; jeigu toks yra):
– Kai temperatûra didesnë, 

nei 10 °C: 
paspauskite 1–3 kartus

– Kai temperatûra þemesnë, 
nei 10 °C: 
paspauskite 3–5 kartus

Nuorodos:
– Spausdami uþvedimo mygtuk, 

pirštu uþspauskite jame esanèi 
ventiliacinë kiaurymë.

– Jei variklis neásijungia, dar kartà 
paspauskite uþvedimo mygtukà.

Kai variklis šiltas:
 Kuro mišinio svertelá  

(3; jei toks yra) perstatykite á 
padëtá MAX/ .

Nurodymas
Kartais net ir tada, kai variklis šiltas, 
gali prireikti:
– paspausti droselio mygtukà 

(jeigu toks yra)
arba
– 1 kartà paspausti uþvedimo 

mygtukà (jeigu toks yra).
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Uþvedimas rankiniu 
uþvedimo átaisu
 Atsistokite uþ árenginio, 

apsauginá lankelá (4, jei toks 
yra) nuspauskite þemyn ir 
laikykite prispaustà prie 
rankenos.

 Atsargiai patraukite starterio 
rankenëlæ (5), kol pajusite 
pasipriešinimà.  
Po to greitai ir stipriai patraukite, 
nugalëdami suslegiamo mišinio 
pasipriešinimà.  
Jei reikia, veiksmà pakartokite.

Dëmesio!
Nepaleiskite uþvedimo rankenos. 
Lëtai jà nuveskite link variklio, kad 
išvengtumëte starterio paþeidimo.
Uþvedimas su elektriniu 
uþvedimo átaisu 
(priklausomai nuo modelio)
 Išjunkite ákroviklá iš tinklo ir 

atjunkite nuo prietaiso.
 Atsistokite uþ árenginio, 

apsauginá lankelá (4, jei toks 
yra) nuspauskite þemyn ir 
laikykite prispaustà prie 
rankenos.

 Prietaisų skydelyje (6) raktà 
pasukite á dešinæ ir laikykite, 
kol pasileis variklis. 
– Bandymas paleisti variklá 

gali trukti ne daugiau kaip 
5 sekundes.

– Prieš iš naujo bandydami 
paleisti variklá, palaukite 
20 sekundþių.

Paleidus variklá
 Kai variklis veikia arba kai tik 

jis apšyla, droselio mygtukà 
(jeigu toks yra) perstatykite 
arba perstumkite á padëtá  
RUN/ / .

 Kuro mišinio svertelá (jeigu toks 
yra) perstatykite á pageidaujamà 
padëtá:

= didelis variklio apsisukimų 
skaièius

= maþas variklio apsisukimų 
skaièius 

Variklio sustabdymas
3 pav.
 Atleiskite apsauginá lankelá 

(jeigu toks yra).
arba
 Kuro mišinio svertelá  

(jeigu toks yra) perstatykite á 
padëtá STOP/ .

Nurodymas
Jei stabdote prietaisà ar ketinate 
palikti já be prieþiûros, ištraukite 
uþvedimo raktelá (jeigu toks yra).

Techninis 
aptarnavimas/valymas

! Pavojus!
Prieš atlikdami variklio techninio 
aptarnavimo ar valymo darbus, 
variklá išjunkite ir leiskite jam 
atvësti. Atsitiktinio uþvedimo 
išvengsite, jei ištrauksite uþdegimo 
þvakës kištukà.

Dëmesio!
– Gamintojas optimaliai variklá 

sureguliuoja pagal galià ir kuro 
sunaudojimà.  
Bet koks reguliavimas galimas tik 
pas gamintojà arba ágaliotame 
servise.

– Jei árenginá,variklio apþiûrai ar 
þolës pašalinimui reikia paversti, 
visuomet já paverskite taip, kad 
þvakë bûtų nukreipta á viršų, 
tuomet kuras ar alyva varikliui 
nepadarys þalos.

– Atsarginës dalys turi atitikti 
gamintojo reikalavimus.

– Todël naudokite tik originalias 
arba gamintojo rekomenduo-
jamas dalis.  
Remontuoti leistina tik 
kvalifikuotam specialistui.

Tam, kad variklio galia su laiku 
nesumaþëtų, já reikia reguliariai 
tikrinti ir reguliuoti. 
Reguliarus techninis aptarnavimas 
uþtikrina didelá darbo resursà. 
Reikiami techninio aptarnavimo 
darbai ir jų periodiškumas pateikiami 
þemiau esanèioje lentelëje.  
Techninio aptarnavimo darbai 
atliekami po tam tikro darbo valandų 
skaièiaus arba po tam tikro laiko 
tarpo, priklausomai nuo to, kuris iš jų 
baigiasi anksèiau. Esant sunkioms 
darbo sàlygoms, techninio 
aptarnavimo darbai turi bûti 
atliekami daþniau.
Pasibaigus sezonui, pristatykite 
árenginá á specializuotà servisà 
patikrinimui ir techninio aptarnavimo 
darbams.
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Techninio aptarnavimo grafikas

Techninio aptarnavimo 
darbai

Po pirmų 
5 darbo 
valandų

Prieš 
kiekvienà 
naudojimà 
arba kas 

5 valandos

Kartà per 
sezonà arba 

kas 
25 valandos

Kartà per 
sezonà arba 

kas 
50 valandos

Kartà per 
sezonà arba 

kas 
100 valandos

Variklio gaubto valymas 

Variklio alyvos patikrinimas 

Variklio alyvos pakeitimas  1) 

Oro filtro patikrinimas 

Oro filtro techninis 
aptarnavimas

2)

Uþdegimo þvakës 
patikrinimas



Uþdegimo þvakës techninis 
aptarnavimas



Benzino filtro keitimas 

Išmetimo valymas 

Alyvos tikrinimas
 Alyvos lygá tikrinkite prieš 

kiekvienà variklio uþvedimà.
 Visuomet palaikykite reikiamà 

alyvos lygá. Þiûr. „Alyvos lygio 
kontrolë“.

Alyvos pakeitimas
! Pavojus!

Panaudota variklio alyva gali 
sukelti odos vëþá, jei daþnai ir ilgà 
laikà kontaktuoja su oda. Nors tai ir 
maþai tikëtina, nes ne kasdien 
susiduriate su panaudota alyva, 
patartina po darbo su panaudota 
alyva kuo greièiau kruopšèiai muilu 
nusiplauti rankas.

Dëmesio!
Alyvà išleiskite kai variklis nebe-
karštas, bet dar šiltas (tuomet alyva 
išbëga greitai ir iki galo).
4 pav.
 Nuimkite alyvos pildymo 

dangtelá  (3).
 Alyvà išleiskite á tinkamà indà, 

tam:

– Išsukite alyvos išleidimo 
varþtà (4), 

arba
– Paverskite árenginá ant šono 

(oro filtro puse á viršų).

! Pavojus!
Prieš paversdami árenginá ant 
šono alyvos nuleidimui, leiskite 
varikliui pasisukti iki benzino bakas 
bus tušèias.
 Alyvos išleidimo varþtà 

(jei jis buvo išsuktas) vël 
ásukite ir áverþkite.

 Á alyvos bakelá ápilkite 
rekomenduojamos alyvos 
ir patikrinkite alyvos lygá.

 Vël uþdarykite alyvos pildymo 
dangtelá.

Nurodymas
Panaudotà alyvà utilizuokite 
pagal aplinkosaugos taisykles. 
Patartina panaudotà alyvà pristatyti 
á surinkimo punktà sandariame 
inde. Nepilkite alyvos á sàvartynà 
ir neišpilkite ant þemës, kad á jà 
nesusigertų.

Oro filtro techninis 
aptarnavimas
Uþsiteršæs filtras trukdo orui 
pakliûti á karbiuratorių.  
Tam, kad karbiuratorius galëtų 
normaliai veikti, reikia reguliariai 
valyti oro filtrà.  
Labai dulkëtose patalpose 
techninis árenginių aptarnavimas 
turi bûti pravedamas daþniau.

! Pavojus!
Oro filtro niekada nevalykite 
benzinu ar skiedikliu, kurio 
uþsiliepsnojimo temperatûra þema. 
Tai kelia gaisro ir sprogimo pavojų.

Dëmesio!
Niekuomet neuþveskite variklio 
be oro filtro. Tai padidina variklio 
susidëvëjimà ir jis dël to gali net 
sugesti.

1) Esant didelei apkrovai arba aukštai aplinkos temperatûrai.
2) Daþniau valyti, jei dirbama dulkëtoje aplinkoje.
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Modeliai be uþvedimo 
mygtuko:
5a pav.
 Atsukite sparnavarþèius ir nuim-

kite filtro dangtelá. Išimkite ir 
atskirkite filtro elementus. 
Atidþiai patikrinkite abu elemen-
tus, ar jie neáplyšæ, ar nëra kiau-
rymių. Esant paþeidimams – 
pakeiskite.

 Putplasèio elementas (1):
elementà išplaukite šiltu 
vandeniu praskiestu buitiniu 
valikliu, po to gerai išskalaukite. 
Arba nuplaukite nedegiame 
tirpale arba aukštos 
uþsiliepsnojimo temperatûros 
skiediklyje. Detalæ dþiovinkite, 
kol ši gerai išdþiûs.

 Popierinë detalë (2):
Popieriniu elementu lengvai 
daug kartų suduokite á kietà 
paviršių arba iš vidaus išvalykite 
suspaustu oru. Niekuomet 
nešvarumų nebandykite valyti 
šepeèiu – tokiu bûdu purvas 
ásiskverbs á pluoštà. Jei 
popierinis elementas labai 
uþterštas – pakeiskite já.

 Vël ádëkite filtrà ir sumontuokite 
uþdengimà.

Modeliai su uþvedimo 
mygtuku:
5b pav.
 Paþymëtoje vietoje (3) 

paspauskite oro filtro uþdengimà 
(4) ir nuimkite dangtelá.

 Išvalykite filtrà (5), o jeigu jis 
paþeistas – pakeiskite.
elementà išplaukite šiltu 
vandeniu praskiestu buitiniu 
valikliu, po to gerai išskalaukite. 
Arba nuplaukite nedegiame 
tirpale arba aukštos uþsilieps-
nojimo temperatûros skiedik-lyje. 
Detalæ dþiovinkite, kol ši gerai 
išdþiûs. 
Ádëkite elementà á švarià alyvà, 
leiskite jos prisigerti, perteklių 
išspauskite.
Variklis po pirmo uþvedimo rûks, 
jei putplastyje liko pernelyg daug 
alyvos.

 Vël ádëkite filtrà ir sumontuokite 
uþdengimà.

Uþdegimo þvakës 
techninis aptarnavimas
! Pavojus!

Leiskite varikliui atvësti.
Uþdegimo testo be þvakës atlikti 
neleistina. Nejunkite variklio be 
uþdegimo þvakës.
Tam, kad variklis gerai veiktų, 
reikia, kad tarpelis tarp elektrodų 
bûtų teisingai sureguliuotas ir jie 
bûtų švarûs.
6 pav.
 Ištraukite uþdegimo þvakës 

kištukà (1) ir išsukite tam skirtu 
raktu þvakæ (2).

 Apþiûrëkite uþdegimo þvakæ. 
Jei ji susidëvëjusi arba paþeistas 
izoliatorius, þvakæ pakeiskite. 

 Jei jà toliau naudosite, nuvalykite 
þvakæ vieliniu šepeèiu.

 Specialia plokštele patikrinkite 
atstumà tarp elektrodų. 
Pareguliuokite atstumà, 
palenkdami elektrodus. 
Atstumas tarp elektrodų turi 
bûti 0,7–0,8 mm (7 pav.).

 Patikrinkite þvakës tarpiklio 
bûklæ. Kad nesugadintumëte 
sriegio þvakæ ásukite ranka.

 Po to þvakæ áverþkite tam skirtu 
raktu.

Dëmesio!
Neáverþkite þvakës pernelyg 
stipriai. Áverþdami specialiu raktu 
þvakæ po to, kai iki galo ásuksite 
ranka, laikykitës tokios taisyklës:
– naujà þvakæ áverþkite ne 

daugiau, kaip 1/2 apsisukimo 
– naudotà þvakæ áverþkite 

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

Neteisingai áverþta þvakë gali labai 
ákaisti ir sugadinti variklá.

Benzino filtro techninis 
aptarnavimas
Šiuos techninio aptarnavimo 
darbus paveskite tik 
specializuotoms dirbtuvėms.

Variklio valymas
Jei variklis buvo uþvestas, prieš 
valymà leiskite jam atvësti ne 
maþiau, kaip valandà. 
Reguliariai nuo variklio šalinkite 
besikaupianèià þolæ ir nešvaru-
mus. Valykite išmetimo vamzdá 
ir apsaugà pirštams. 
Tam naudokite šepetá ar 
suspaustà orà.

Dëmesio!
Valydami variklá nenaudokite 
vandens srovës, nes vanduo gali 
uþteršti kurà. Vanduo iš laistymo 
þarnos ar aukšto slëgio valymo 
átaiso gali pakliûti á oro filtrà, 
išmetimo vamzdá ir pakenkti 
varikliui.

! Pavojus!
Išmetimo vamzdyje susikaupæ 
nešvarumai gali sukelti gaisrà. 
Šià vietà tikrinkite ir valykite 
po kiekvieno naudojimo.

Sandëliavimas

Nurodymas
Jeigu numatoma sandėliuoti ilgiau 
nei 30 dienų, į degalus galima 
pridėti stabilizatoriaus. Kreipkitės į 
savo pardavėją arba į klientų 
aptarnavimo serviso dirbtuves.
Jei variklis bus laikomas ilgiau, 
negu 30 dienų, kuro bakas turi 
bûti tušèias, kad nesusidarytų 
nuosëdos kuro sistemoje, ypaè 
karbiuratoriuje.
 Leiskite varikliui suktis, iki visas 

kuras bus sunaudotas ir variklis 
sustos.

 Pakeiskite alyvà. Þiûr. 
„Alyvos pakeitimas“.

 Išsukite uþdegimo þvakæ ir 
á cilindrà ápilkite apie 15 ml 
variklio alyvos. Vël ásukite 
þvakæ ir lëtai patraukite 
uþvedimo trosà, kad alyva 
pasiskirstytų tolygiai.

 Pašalinkite apie variklá, po 
variklio gaubtu ir apie išmetimo 
vamzdá susikaupusià þolæ ir 
nešvarumus. 
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 Padaþykite vietas, kur daþai 
nusilupæ ir nedideliu kiekiu 
alyvos sutepkite vietas, kurios 
gali rûdyti.

 Laikykite sausoje, švarioje, gerai 
vëdinamoje vietoje, kur arti nëra 
šildymo átaisų, signalinių þibintų, 
nenaudojama atvira liepsna, 
nekaitinamas vanduo ir 
nedþiovinami skalbiniai. 
Reikia taip pat vengti vietų, kur 
naudojami kibirkšèiuojantys 
elektros varikliai ar elektriniai 
árankiai.

 Jei tik ámanoma, reikia vengti 
vietų su didele oro drëgme, 
dël ko gali susidaryti rûdys.

 Variklá laikykite padëtà ant 
horizontalios plokštumos. 
Jei variklis laikomas pakreiptas, 
gali ištekëti alyva.

Kaip elgtis po ilgesnio 
sandëliavimo
 Patikrinkite variklá, kaip aprašyta 

skyrelyje “Patikrinimas prieš 
darbà”.

 Jei prieš sandëliavimà benzinas 
buvo išpiltas, kuro bakà 
pripildykite švieþio benzino. Jeigu 
yra kuro bakas, skirtas 
papildomam pripildymui, tai 
atkreipkite dëmesá á tai, kad jame 
visada bûtų pripilta švieþio 
benzino.

 Jei á cilindrà prieš sandëliavimà 
buvo ápilta alyvos, uþvedus 
variklis kurá laikà rûksta.  
Tai yra normalu.

Garantija
Visose šalyse galioja mûsų 
bendrovës arba importuotojų 
suteikiami garantiniai ásipareigo-
jimai.  
Pagal garantinius ásipareigojimus 
gedimai nemokamai pašalinami 
tuomet, kai jų prieþastis yra 
medþiagų ar gamybos defektai. 
Garantiniu atveju kreipkitës 
á prekybos centrà arba á gamintojo 
atstovybæ.

Gedimų diagnostika

Defektas Galima prieþastis Kà daryti
Variklis neuþsiveda. Nenuspaustas apsauginis lankelis. Patraukite apsauginá lankelá (jeigu toks yra).

Nëra kuro bake. Ápilkite á kuro bakà švaraus, švieþio 
benzino be švino.

Pernelyg ilgai bake stovëjæs benzinas. Išsivadëjusá kurà išpilkite á tinkamà tam 
indà lauke. Ápilkite á kuro bakà švaraus, 
švieþio benzino be švino.

Šaltas variklis, nepaspausti droselio/ 
uþvedimo (jeigu tokie yra) mygtukai.

Paspauskite droselio/uþvedimo mygtukà.

Kuro padavimo svirtelë ne padëtyje 
„START“ – didþiausias sukimosi greitis.

Perstatykite kuro padavimo svirtelæ 
á „START“ – didþiausio sukimosi greièio 
padëtá.

Neástatytas uþdegimo þvakës kištukas. Ástatykite uþdegimo þvakës kištukà á 
þvakæ.

Þvakë uþteršta arba su defektais. Išvalykite þvakæ.
Pareguliuokite atstumà tarp elektrodų arba 
pakeiskite þvakæ.

Uþsikimšæs kuro padavimo vamzdelis. Paveskite išvalyti kuro padavimo sistemà *).
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Nurodymas
Dël remonto, reikalingo dël aukšèiau nurodytų defektų, kreipkitës á artimiausià specializuotà servisà.

Variklis sukasi 
netolygiai (trûkèioja).

Nuspaustas droselio (jeigu toks yra) 
mygtukas.

Perstatykite atgal droselio svertelá.

Ne iki galo ástatytas uþdegimo þvakës 
kištukas.

Gerai ástatykite uþdegimo þvakës kištukà 
á þvakæ.

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

Išsivadëjusá kurà išpilkite á tinkamà tam 
indà lauke. Ápilkite á kuro bakà švaraus, 
švieþio benzino be švino.

Uþsikimšusi kiaurymë orui kuro bako 
dangtelyje.

Išvalykite kiaurymæ orui kuro bako 
dangtelyje.

Uþsiteršæs oro filtras. Išvalykite oro filtrà.
Uþsiteršusi, su defektu þvakë arba 
pernelyg didelis tarpelis tarp elektrodų.

Pareguliuokite atstumà tarp elektrodų arba 
pakeiskite þvakæ.

Variklis perkaista. Maþai alyvos. Papildykite alyvos.
Apribotas oro srautas. Išvalykite aušinimo briaunas ir išmetimo 

vamzdá nuo þolës likuèių ir nešvarumų.
Esant dideliam 
sukimosi greièiui, 
þvakë ne visuomet 
uþdega kurà.

Pernelyg maþas atstumas tarp þvakës 
elektrodų.

Išsukite þvakæ ir pareguliuokite atstumà 
tarp þvakës elektrodų.

*) Šiuos darbus leistina atlikti tik specializuotame servise

Defektas Galima prieþastis Kà daryti




