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Duomenys skydelyje
Įrašykite visus duomenis, 
esančius skydelyje, į šias eilutes. 
Skydelį Jūs rasite šalia variklio. 
Šie duomenys labai svarbūs 
vėlesnei mašinos identifikacijai, 
užsakant atsargines dalis ir 
servisui.

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

Paveikslėliai

Išskleiskite naudojimo instrukcijos 
pradžioje esančius puslapius su 
paveikslėliais.
Grafiniai vaizdai įsigyto įrenginio 
gali šiek tiek neatitikti.

Jūsų saugumui

Teisingai naudokitės 
įrenginiu
Šis prietaisas skirtas naudoti vien 
tik
– siurbti ar nupūsti nukritusius 

lapus privačiuose soduose, 
– laikantis naudojimo instrukcijoje 

pateiktų darbo su agregatu ir 
saugos nurodymų.

Naudojant kaip nors kitaip 
laikoma, kad naudojama ne pagal 
paskirtį. Naudojant ne pagal 
paskirtį netaikoma garantija, ir 
gamintojas neprisiima jokios 
atsakomybės. Naudotojas atsako 
už visą žalą, padarytą tretiesiems 
asmenims bei jų turtui.
Įrankiu naudokitės tik tuomet, kai 
jo techninė būklė nepriekaištinga, 
tokia pati, kaip ir įsigijimo 
momentu. Savavališkai pakeitus 
konstrukciją, gamintojas neatsako 
už galimus nuostolius.

Prieš naudojimą 
perskaitykite visus 
nurodymus
 Atidžiai perskaitykite šiuos 

nurodymus. Susipažinkite su šio 
įrenginio naudojimo ir valdymo 
operacijomis.

 Neleiskite įrenginiu naudotis 
vaikams ir asmenims, 
nesusipažinusiems su 
naudojimo instrukcija.

 Nenaudokite šio įrenginio, jeigu 
esate pavargęs, sergate arba 
vartojote alkoholį, narkotikus ar 
vaistus.

 Vaikai ir paaugliai iki 16 metų 
negali naudoti šį įrenginį.

 Asmenims (įskaitant vaikus) su 
ribotais fiziniais, jutiniais arba 
protiniais sugebėjimais ar 
neturintiems patyrimo ir/arba 
užtektinai žinių šiuo prietaisu 
naudotis nepatartina, nebent 
šalia būtų asmuo, atsakingas už 
jų saugumą arba jis suteiktų 
informaciją apie šio prietaiso 
naudojimą.

 Nepalikite vaikų be priežiūros ir 
įsitikinkite, ar jie nežaidžia su 
prietaisu.

 Prieš naudojimą apžiūrėkite 
įrenginį, pakeiskite pažeistas 
dalis. Patikrinkite, ar nesisunkia 
kuras. Įsitikinkite, kad yra 
pritaisyti ir pritvirtinti visi 
jungiamieji elementai. 
Pakeiskite pjovimo antgalio 
dalis, kurie yra suskilę, 
sutrūkinėję ar kitaip pažeisti. 
Nurodymų nepaisymas gali 
sukelti naudotojo ir žiūrovų 
sužalojimus ir pažeisti įrenginį.

 Visuomet galvokite apie galimą 
galvos, rankų ir kojų sužalojimo 
pavojų.

 Toje vietoje, kur ruošiatės dirbti, 
neturi būti vaikų, žiūrovų ir 
gyvūnų. Vaikai, žiūrovai ir 
gyvūnai gali būti ne mažesniu 
kaip 15 m atstumu, kadangi 
jiems vis dar gresia pavojus, kad 
į juos pataikys mėtomi daiktai. 
Žiūrovai turi nešioti akių 
apsaugą. Jei kas nors artinasi, 
nedelsiant išjunkite variklį  .

Saugos nurodymai 
įtaisams su benzininiu 
varikliu
Benzinas yra lengvai užsideganti 
medžiaga, todėl jo garai gali 
užsiliepsnoti ir sprogti. Imkitės šių 
saugumo priemonių Laikykite 
benziną tik tam numatytoje ir 
leistoje naudoti taroje.
 Stebėkite, kad neužsiliepsnotų 

prapiltas benzinas. Įjunkite 
variklį tik tada, kai išsisklaidys 
benzino garai.

 Prieš įpildami benziną į baką, 
visada išjunkite variklį ir 
palaukite, kol šis atauš. 
Nenuimkite bako kamščio ir 
nepilkite kuro tol, kol variklis bus 
įkaitęs.

 Niekuomet nenaudokite 
įrenginio be gerai užsukto bako 
kamščio. Neatidarykite bako 
dangtelio ir nepildykite kuro, kol 
variklis karštas. Niekada 
nenaudokite įrenginio gerai 
neprisukę kuro bako kamščio. 
Kuro bako kamštį lėtai atsukite, 
kad pamažu sumažintumėte 
slėgį kuro bake. 

 Prieš pildami kurą, nuimkite 
siurblio maišelį.

 Benziną maišykite ir pilkite 
švarioje, gerai vėdinamoje 
teritorijoje po atviru dangumi, 
kur nebūtų kibirkščiavimo ar 
liepsnos šaltinių. Kai išjungsite 
variklį, bako kamštį atsukite 
labai lėtai. Maišydami arba 
pildami benziną nerūkykite. 
Prapiltą benziną nedelsdami 
nuvalykite nuo įrenginio.
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 Prieš įjungdami variklį 
pastatykite įrenginį ne mažiau 
kaip 10 m atstumu nuo kuro 
įpylimo vietos. Pildami benziną 
ar naudodami įrenginį 
nerūkykite, pasirūpinkite, kad 
teritorijoje nebūtų 
kibirkščiavimo ar atviros 
liepsnos šaltinių.

 Pakeiskite pažeistą duslintuvą, 
kuro talpą ar jos dangtelį.

Darbo metu
 Jokiu būdu neįjunkite įrenginio ir 

nenaudokite jo, kai esate 
uždaroje patalpoje arba 
pastate. Įkvėptos išmetamosios 
dujos gali būti mirtinai 
pavojingos. Naudokite įrenginį 
tik po atviru dangumi.

 Įrenginio naudojimo metu 
nešiokite apsauginius akinius 
bei klausos organų apsaugą. 
Dulkėtoje vietoje nešiokite 
kaukę arba respiratorių. 
Rekomenduojama vilkėti 
marškinius ilgomis rankovėmis.

 Apsimaukite ilgomis storo 
audinio kelnėmis, mūvėkite 
auliniais ir pirštinėmis.

 Plaukai, drabužių dalys ir 
pirštinės turi būti atokiau nuo 
judančių dalių. Laisvus 
drabužius, papuošalus ir 
palaidus ilgus plaukus gali 
pagriebti besisukančios dalys. 
Jei reikia, dėvėkite tinklelį 
plaukams.

 Naudokite šį įrenginį tik pagal 
numatytą paskirtį.

 Nesiekite rankomis per toli. 
Visada stovėkite tvirtai ir 
išlaikykite pusiausvyrą.

 Dirbkite tik visiškai sumontuotu 
prietaisu. Naudokitės prietaisu 
tik tuomet, kai sumontuotas 
siurbimo/pūtimo vamzdis ir 
siurblio maišelis. Pasitikrinkite, 
ar siurblio maišelis uždarytas.

 Prieš visus techninio 
aptarnavimo darbus, taip pat 
prieš montuojant ar nuimant 
siurbimo /pūtimo vamzdį bei 
siurblio maišelį, išjunkite variklį ir 
atjunkite žvakės laidą.

 Naudokite įrenginį tik dienos 
šviesoje arba esant tinkamam 
dirbtiniam apšvietimui.

 Nelieskite variklio ir triukšmo 
slopintuvo. Naudojimo metu 
šios dalys labai įkaista. 
Po įrenginio išjungimo jos kurį 
laiką tebelieka įkaitusios.

 Stenkitės neįjungti įrenginio per 
apsirikimą. Traukdami 
paleidimo lyną būkite pasiruošę 
valdyti prietaisą. Įjungimo metu 
naudotojas ir įrenginys turi būti 
stabilioje padėtyje. Laikykitės 
nurodymų variklio užvedimui ir 
stabdymui.

 Užkliudę pašalinį daiktą arba 
įsipainioję į jį, nedelsdami 
išjunkite variklį ir patikrinkite, ar 
nepažeistas įrenginys. 
Niekuomet nenaudokite 
įrenginio su nepriveržtomis arba 
sugedusiomis dalimis.

 Niekuomet nepasidėkite 
prietaiso su veikiančiu varikliu 
ant dulkėto ar nešvaraus 
paviršiaus. Nešvarumai, žolė, 
nukritę lapai ir pan. gali būti 
įtraukti į prietaisą ir dėl to gali 
kilti sužeidimo ir prietaiso 
sugadinimo pavojus.

 Atsiradus neįprastoms 
vibracijoms, tuoj pat išjunkite 
variklį. Patikrinkite, ar prietaisas 
nepažeistas. Jei yra pažeidimų, 
kreipkitės į specializuotą 
servisą.

 Išjunkite variklį ir atjunkite 
žvakės laidą, jei norite pašalinti 
užsikimšimą ar įstrigimą.

 Rankos, veidas ir kojos turi būti 
atokiau nuo besisukančių dalių. 
Nelieskite rotoriaus, kol jis 
sukasi ir nebandykite jo stabdyti 
rankomis.

 Niekuomet nenaudokite šio 
įtaiso tam, kad paskleistumėt 
chemines medžiagas, trąšas ar 
kitas medžiagas, kuriose yra 
nuodingų komponentų.

 Į įsiurbimo angą nieko nekiškite 
ranka.

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

 Niekada nekeiskite gamykloje 
atliktų variklio nustatymų.

 Venkite atviros liepsnos, 
kibirkščiavimo ir nerūkykite.

Jei naudojat prietaisą 
nupūtimui
 Nenukreipkite prietaiso į 

žmones, naminius gyvūnus ar 
langus. Pūskite visuomet ta 
kryptimi, kurioje nėra žmonių ar 
gyvūnų bei pažeidžiamų paviršių 
(pvz. langų, sienų, automobilių).

Jei naudojat prietaisą siurbimui
 Šis prietaisas skirta susiurbti 

sausas medžiagas, tokias kaip 
lapai, žolė, plonos šakelės ir 
popieriaus skiautės. 
Nebandykite siurbti šlapius 
daiktus ar vandenį, nes galite 
sugadinti prietaisą. 

 Nesiurbkite metalo, stiklo šukių, 
nes galite smarkiai pažeisti 
rotorių.

 Nesiurbkite karštų daiktų, tokių, 
kaip pelenai, anglys, cigaretės ir 
pan., nes gali užsidegti siurblio 
maišelis.

Kiti saugos technikos 
reikalavimai
 Prieš pradėdami dirbti 

pašalinkite iš darbo zonos visus 
svetimkūnius, kurie galėtų 
apgadinti prietaisą arba, juos 
nupūtus (nusviedus) galėtų 
sužeisti arba padaryti žalos.

 Prieš pasidėdami ar 
transportuodami prietaisą, 
leiskite atvėsti varikliui. 

 Saugokite prietaisą 
transportuodami.

 Prietaisą transportuokite tik 
tuščiu kuro baku.

 Prietaisą sandėliuokite sausoje, 
rakinamoje patalpoje, kad 
išvengtumėte nesankcionuoto 
jo naudojimo ar materialių 
nuostolių. Laikykite įrenginį 
vaikams neprieinamoje vietoje.

 Niekada nelaistykite arba 
neapipurkškite ant įrenginio 
vandens ar kitų skysčių. 
Prietaisą laikykite sausoje, 
švarioje, nedulkėtoje patalpoje. 
Valykite ją po kiekvieno 
naudojimo, laikykitės valymo bei 
sandėliavimo taisyklių.

 Seną benziną/alyvą arba 
nereikalingus pakuotės likučius 
pašalinkite vadovaudamiesi 
vietos teisės aktų reikalavimais.
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 Niekada nenaudokite dalių, 
reikmenų arba antgalių, kurių 
negalima naudoti su šiuo 
įrenginiu. Tai gali sukelti rimtus 
naudotojo sužalojimus ir 
pažeisti įrenginį. Be to, gali 
netekti galios Jums suteikta 
garantija.

 Todėl naudokite tik originalias 
atsargines detales ir originalius 
atsarginius priedus, arba 
gamintojo leidžiamas naudoti 
atsargines detales ir priedų 
dalis.

 Niekada nesinaudokite 
prietaisu, jeigu sugedęs jo 
uždegimo jungiklis.

 Bet kokius remonto darbus turi 
atlikti tik tai įgaliotas servisas.

 Saugokite šia instrukciją. Dažnai 
skaitykite ją ir vadovaukitės ja, 
kad galėtumėte apmokyti kitus 
naudotojus. Išnuomodami šį 
įrenginį kitiems asmenims, taip 
pat perduokite jiems ir šią 
instrukciją.

Darbo laikas
Laikykitės vietinių įstatymų, 
reglamentuojančių darbo 
traktoriumi laiką (susižinokite 
atitinkamose įstaigose).

Simboliai ant įrenginio
Ši naudojimosi instrukcija aprašo 
saugumą žyminčius ir 
tarptautinius simbolius bei 
piktogramas, kurie gali būti 
pavaizduoti ant šio įrenginio. 
Perskaitykite naudotojo vadovą, 
kad susipažintumėte su visomis 
saugos technikos, montavimo, 
eksploatacijos bei remonto 
taisyklėmis.

Dėmesio! 
Prieš pradėdami 
naudoti perskaitykite 
naudojimo 
instrukciją!

Pašaliniai turi būti 
atokiau nuo darbo 
vietos!

Prieš atliekant visus 
darbus, kaip pvz., 
reguliavimas, 
valymas, tikrinimas ir 
t.t., išjunkite variklį ir 
ištraukite uždegimo 
žvakės kištuką!
Nešiokite akių ir 
klausos organų 
apsaugą.

Besisukančių dalių 
keliamas sužeidimo 
pavojus! Nekiškite 
rankų ir kojų prie 
besisukančių dalių. 

Benzinas/Alyva!
Benzino mišiniui 
visada naudokite tik 
švarų ir šviežią 
bešvinį benziną. 
Benzino mišiniui 
naudokite tik leistą 
naudoti alyvą pagal 
naudojimo 
instrukciją.
Įspėjimas apie 
įkaitusį paviršių!

Siurbimo režimas

Pūtimo režimas

Uždegimo jungiklis 
ĮJUNGIMAS/PALEIDIMAS/
DARBO REŽIMAS/I
Uždegimo jungiklis 
IŠJUNGTI/0

Oro įleidžiamosios 
sklendės nuostata
Paleisties padėtis – 
šaltasis paleidimas

Darbo padėtis

Simboliai ant prietaiso visuomet 
turi būti įskaitomi.

Simboliai šioje  
instrukcijoje
Šioje instrukcijoje naudojami 
simboliai:

Pavojinga
Nurodomi pavojai, susiję su 
aprašomais veiksmais ir galimas 
dirbančiojo sužeidimas.

Dėmesio
Nurodomi pavojai, susiję su 
aprašomais veiksmais ir galimi 
materialūs nuostoliai.

Pastaba
Nurodoma svarbi informacija ir 
patarimai darbui.

Valdymo elementai ir 
indikatoriai

Dėmesio. 
Įrenginio gedimas.
Čia aprašomos valdymo ir 
indikacinių elementų funkcijos. 
Dar nesinaudokite jokia funkcija!
1 pav.
1 Uždegimo jungiklis
2 Akceleratoriaus rankinio 

valdymo rankenėlė 
3 Akceleratoriaus rankinio 

valdymo rankenėlės blokavimo 
mygtukas

4 Degimo žvake
5 Starterio paleidimo lynas
6 Oro sklendės valdymo svirtis
7 Oro filtro dangtelis
8 Isiurbimo siurblys/paleidiklis
9 Kuro bako kamštį
10 Pūtimo/siurbimo režimų 

perjungiklis
11 Siurblio maišelis
12 Užtrauktukas
13 Tvirtinimo kabliai
14 Transportavimo ratas 

(priklausomai nuo modelio):
15 Pūtimo anga
16 Įsiurbimo anga
17 Siurbimo/pūtimo vamzdis
18 Ant peties uždedamas diržas

!
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Montavimo instrukcija

Pavojinga
Susižeidimo, netyčia užsivedus 
varikliui, pavojus.
Saugokitės, kad nesusižeistu-
mėte Prieš bet kokius darbus 
prietaise:
– išjunkite variklį;
– palaukite, kol visos judančios 

dalys visiškai sustos ir atvės 
variklis;

– atjunkite uždegimo žvakės 
laidą.

Nurodymai utilizacijai
Įpakavimo likučius ir panaudotus 
prietaisus utilizuokite pagal toje 
vietovėje galiojančias taisykles.

Siurbimo/pūtimo 
vamzdžio uždėjimas ir 
nuėmimas
Uždėjimas
2a pav.
1. Atpalaiduokite 4 prietaiso 

varžtus.
2. Įstumkite siurbimo/pūtimo 

vamzdį į angą korpuse tiek, kad 
jis užsifiksuotų.

3. Vėl priveržkite 4 varžtus, bet ne 
per stipriai.

2b pav.
1. Atpalaiduokite siurbimo/

pūtimo vamzdžio varžtą.
2. Atpalaiduokite ir išimkite 

siurbimo/pūtimo vamzdžio 
varžtą ir veržlę.

3. Įstumkite siurbimo vamzdį į 
siurbimo/pūtimo vamzdį tiek, 
kad jis užsifiksuotų.

2c pav.
1. Įstumkite pūtimo vamzdį į 

siurbimo/pūtimo vamzdį tiek, 
kad jis užsifiksuotų.

2. Įdėkite ir priveržkite siurbimo/
pūtimo vamzdžio varžtą ir 
veržlę.

3. Įveržkite sraigtus, bet ne 
pernelyg stipriai.

Transportavimo rato (galimas 
papildomai) montavimas
2d pav.
1. Išsukite 2 varžtus.
2. Primontuokite transportavimo 

ratą prie siurbimo/pūtimo 
vamzdžio. Tam atitraukite vieną 
nuo kitos abi tvirtinimo mazgo 
puses ir užstumkite jas virš 
siurbimo/pūtimo vamzdžio 
sujungimo plokštelės.

3. Suspauskite abi tvirtinimo 
mazgo puses ir vėl įsukite bei 
priveržkite varžtus, tačiau ne 
per stipriai.

Išardymas
 Atliekama analogiškai, kaip 

surenkant, tik atvirkščia tvarka.

Siurblio maišelio 
uždėjimas ir nuėmimas
Uždėjimas
3 pav.
 Užkabinkite siurblio maišelį ant 

siurbimo/pūtimo vamzdžio 
kabliukų.

4 pav.
 Užmaukite siurblio maišelį (1) 

ant korpuso atvamzdžio (2). 
Virvele (3) pritvirtinkite siurblio 
maišelį prie atvamzdžio.

Išardymas
5 pav.
 Atpalaiduokite nuo siurblio 

maišelio (1) virvelę (3) ir 
nutraukite siurblio maišelį 
nuo atvamzdžio.

 Nukabinkite siurblio maišelį nuo 
kabliukų.

Ant peties uždedamo 
diržo tvirtinimas ir 
reguliavimas
6 pav.
 Karabino kablį (1) užkabinkite už 

korpuso tvirtinimo kilpos (2).
7 pav.
 Prakišdami galvą, patraukite ant 

peties uždedamą diržą į darbinę 
padėtį.

8 pav.
 Pareguliuokite diržą pagal kūno 

dydį.

Alyva ir benzinas

Alyva
Naudokite tik tai aukštos kokybės 
alyvą pagal API klasifikaciją TC 
(TSC-3), skirtą dvitakčiams 
varikliams, aušinamiems oru. 
Sumaišykite alyvą dvitakčiams 
varikliams pagal nurodymus ant 
taros, 1:40 (2,5%).

Benzinas

Pavojinga
Esant tam tikroms sąlygoms, 
benzinas ypač greitai 
užsiliepsnoja ir gali sprogti.
– Pilkite benziną tik gerai 

vėdinamoje aplinkoje ir išjungę 
variklį. Kuro pildymo arba 
laikymo vietoje nerūkykite ir 
pašalinkite visus ugnies 
šaltinius.

– Prieš pildami kurą, nuimkite 
siurblio maišelį. Kuro prisigėręs 
siurblio maišelis kelia didelį 
gaisro pavojų.

– Neperpilkite kuro (jo neturi būti 
pildymo vamzdelyje). Užpildę 
užsukite ir užfiksuokite kuro 
bako kamštį. 

– Pildami neišlaistykite kuro. 
Išlaistytas kuras arba benzino 
garai gali užsidegti. Jei išlaistėte 
kuro, prieš užvesdami variklį 
gerai nusausinkite tą vietą.

– Venkite pakartotinai arba ilgai jį 
liesti rankomis arba įkvėpti 
garus.

Nurodymai dėl alyvos ir 
benzino sumaišymo
Senas ir/arba neteisingai 
sumaišytas kuras yra pagrindinės 
priežastys, kodėl įrenginys 
neveikia tvarkingai. Naudokite 
visada švarų, naują bešvinį 
benziną (laikytą ne daugiau kaip 
60 dienų,mažiausias oktaninis 
skaičius: 91 ROZ). Nenaudokite 
E85 specifikacijos degalų. 
Tiksliai vykdykite nurodymus dėl 
taisyklingo alyvos ir benzino 
mišinio santykio.

!
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Paruoškite tinkamą dvitakčio 
variklio alyvos ir bešvinio benzino 
mišinį, 1:40 (2,5 %) santykiu. 
Nemaišykite pačiame kuro bake.

Kuro įpylimas
1 pav.
 Atidarykite kuro bako 

dangtelį (9).
 Pripildykite kuro baką benzino ir 

alyvos mišinio. Niekada 
neperpildykite!

 Vėl gerai uždarykite kuro baką.
 Prieš užvesdami variklį, įrenginį 

patraukite apie 10 m nuo 
pildymo vietos/kuro kanistro.

Darbas įtaisu

Dėmesio
– Užvesdami variklį sekite, kad 
įtaisas nebūtų nukreiptas į 
žmones, gyvūnus, kokius nors 
objektus ar išsklaidytas atliekas.

– Dirbdami, naudokitės akių ir 
klausos apsauga.

– Dirbdami įtaisą tvirtai laikykite 
abiem rankomis (13 pav.).

– Tikrinkite įtaiso būklę ir korpuso 
sujungimą su siurbimo/pūtimo 
vamzdžiu.

– Tikrinkite, ar uždarytas siurblio 
maišelio (11) užtrauktukas (12) 
(1 pav.).

– Pabaigę darbą:
– Išvalykite įtaisą.
– Atliekas utilizuokite pagal toje 

vietovėje galiojančias 
taisykles.

Variklio užvedimas

Pavojinga
Ant peties uždedamą diržą 
prikabinkite tik po to, kai variklis 
užvestas.
1. Sumaišykite benziną (auto-

mobilinį) su alyva. Įpilkite mišinį 
į kuro baką. Žiūrėkite Alyva ir 
benzinas.

2. Užvedimo jungiklį (1) perjunkite 
į įjungtą padėtį ĮJUNGIMAS [I] 
(19 pav.).

3. Režimo parinkimo svertelį 
perjunkite į pūtimo/  padėtį 
(10 pav.).

4. Siurbliuką/užvedimo įtaisą (1) 
lėtai nuspauskite 10 kartų. 
Kuras turi būti matomas 
siurblyje. Jeigu ne, spauskite 
tol, kol pasirodys kuras.

5. Oro įleidžiamosios sklendės 
svirtį (2) nustatykite į padėtį  
(11 pav.).

Pastaba
Jeigu... nebūtina naudoti oro 
įleidžiamąją sklendę, kad būtų 
galima įjungti įšilusį variklį. 
Reikia tik paleidžiant šaltą!
6. Paspauskite akceleratoriaus 

rankinio valdymo rankenėlę 
(9 pav.).

Pastaba
Akceleratoriaus rankinio valdymo 
rankenėlę nuspaudus iki galo 
(visas greitis), akceleratoriaus 
rankinio valdymo rankenėlė 
užsifiksuoja šioje padėtyje. 
Norėdami atpalaiduoti, 
spustelėkite blokavimo mygtuką 
(3) (9 pav.).
7. Gulint įtaisui ant žemės, 

patraukite lyną tolygiu, 
kontroliuojamu judesiu 
užvesdami variklį (12 pav.).

8. Jei variklis užsivedė, leiskite 
jam paveikti 60 sekundžių, kad 
įšiltų.

9. Nustatykite oro įleidžiamosios 
sklendės svirtį atgal į darbinę 
padėtį (11 pav.). Dabar 
įrenginys yra darbo parengtyje.

Pastaba
– Esant žemoms temperatūroms 

variklis turėtų šilti ilgiau, kad 
pasiektų maksimalų greitį. 

– įrenginys bus gerai įšilęs, kai 
variklio sukimosi dažnis didės 
tolygiai

– Jeigu neįsijungia variklis, 
pakartokite 4–9 operacijas.

Variklio užgesinimas
9 pav.
 Atleiskite akceleratoriaus 

rankinio valdymo rankenėlę (2) 
ar spustelėkite blokavimo 
mygtuką (3). Palaukite, kol 
variklis atauš tuščiojoje eigoje.

 Užvedimo jungiklį (1) perjunkite į 
padėtį IŠJUNGTI [0].

Prilaikykite įrenginį
Jei dirbsite prietaisu:
 Užsidėkite per galvą pečių diržą.
 Pritvirtinkite prie prietaiso ant 

pečių uždedamą diržą.
 Atsistokite į darbinę padėtį 

(7 pav.). 

Perjungimas iš siurbimo 
režimo į pūtimo ir 
atvirkščiai

Pastaba
Perjungti iš vieno režimo į kitą 
galima veikiant varikliui. 
Režimo perjungiklį visada nusu-
kite iki galo iki atitinkamo simbolio. 
Niekuomet nepalikite perjungi-
klio tarpinėje padėtyje.
10 pav.

Siurbimo režimas
 Niekuomet nepalikite 

perjungiklio tarpinėje padėtyje.

Siurbimo režimas
 Niekuomet nepalikite 

perjungiklio tarpinėje padėtyje.

Siurblio maišelio 
ištuštinimas

Pavojinga
Prieš nuimant ir ištuštinant siurblio 
maišelį, išjunkite variklį ir 
palaukite, iki sustos 
besisukančios dalys.

Pastaba
Jei jis labai pilnas, siurbimo galia 
ženkliai sumažėja.

Ištuštinimas nenuimant siurblio 
maišelio
 Atidarykite užtrauktuką ir 

siurblio maišelio turinį 
utilizuokite pagal toje vietovėje 
galiojančias taisykles.

 Vėl užtraukite užtrauktuką.

Ištuštinimas nuimant siurblio 
maišelį
17 pav.
 Nuimkite siurblio maišelį, tam 

atpalaiduokite siurblio maišelio 
virvelę (1) ir nutraukite siurblio 
maišelį nuo atvamzdžio.

 Nukabinkite siurblio maišelį nuo 
kabliukų (2).
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 Atidarykite užtrauktuką ir 
siurblio maišelio turinį 
utilizuokite pagal toje vietovėje 
galiojančias taisykles.

 Po ištuštinimo siurblio maišelį 
išverskite ir išpurtykite, kad 
pašalintumėte dulkes ir 
nešvarumus iš audinio.

 Vėl išverskite siurblio maišelį, 
uždarykite užtrauktuką ir 
įstatykite jį atgal.

Naudojimo nurodymai
Jei naudojat prietaisą 
nupūtimui
Naudojimas sunkiai išvalomose 
vietose:
– Lysvės, gėlynai, medžiai 

(14 pav.)
– Namų kampai (15 pav.)
– Tinklas, tvoros ir t.t. (16 pav.)
 Prietaisą laikykite, kaip parodyta 

14–16 pav. 
 Siurbimo/pūtimo vamzdį 

laikykite keletą centimetrų virš 
žemės paviršiaus ir vedžiokite iš 
vienos pusės į kitą.

 Lėtai eikite pirmyn.
 Surenkamų šiukšlių sankaupą 

laikykite prieš save.
 Lengvoms medžiagoms 

geriausiai tinka sumažintas 
variklio sukimosi greitis.

 Sunkesnėms medžiagoms ir 
stambesnėms šiukšlėms 
naudokite didesnį variklio 
sukimosi greitį.

Jei naudojat prietaisą siurbimui
 Sunkiai išvalomoms vietoms, 

tokioms, kaip lysvės, gėlynai, 
namų kampai ir t.t.

 Laikykite prietaisą šiek tiek 
pakreipę siurbimo/pūtimo 
vamzdį, kaip parodyta 13 pav., 
arba veskite jį atrėmę ant 
transportinio rato (galimas 
papildomai).

 Vedžiokite į šonus, surinkdami 
lengvas medžiagas. Lapai ir 
plonos šakelės įsiurbiami ir 
susmulkinami. Siurblio maišelis 
talpina tokį kiekį siurbiamos 
medžiagos.

 Ištuštinkite pripildytą maišelį.

Techninis aptarnavimas 
ir valymas

Dėmesio
Prieš bet kokius darbus prietaise:
– išjunkite variklį;.
– palaukite, kol visos judančios 

dalys visiškai sustos ir atvės 
variklis;

– numaukite nuo variklio degimo 
žvakės kištuką, kad netyčia jis 
neužsivestų.

Bet kokius remonto darbus turi 
atlikti tik tai įgaliotas servisas.
Sezono pabaigoje atiduokite 
įrenginį patikrinti į specializuotą 
įmonę.
Niekada nepurkškite vejapjovės 
vandeniu, nes gali sugesti 
elektrinės dalys.
Valykite įrenginį kiekvieną kartą 
po naudojimo. Dėl nevalymo 
vejapjovė genda ir nuostoliai 
neišvengiami.

Oro filtro valymas
Kas dešimt darbo valandų 
išvalykite oro filtrą. Tai yra svarbi 
priežiūros proceso dalis. 
Dėl netinkamos oro filtro 
priežiūros garantija neteks 
galios.
 Nuimkite oro filtro uždangą 

(18 pav.). Tam išsukite varžtą 
(2) ir iškelkite uždangą (1) iš 
laikiklio liežuvėlio (3) aukštyn.

 Išimkite oro filtrą (1) (19 pav.).
 Išplaukite filtrą vandeniu ir 

valikliu (20 pav.). Gerai 
išskalaukite filtrą. Išsunkite iš jo 
vandens likučius ir visiškai 
išdžiovinkite.    

 Vėl įmontuokite oro filtrą 
(19 pav.).

 Vėl uždėkite oro filtro uždangą. 
Atkreipkite dėmesį, kad būtų 
uždėta teisingai!

Pastaba
– Jeigu prietaisas naudojamas be 

oro filtro, garantija netenka 
galios.

– Siekiant užtikrinti optimalią 
variklio galią, kartą metuose oro 
filtrą reikėtų pakeisti nauju.

Karbiuratoriaus 
reguliavimas
Šią užduotį atlikti paveskite tik 
specializuotoms dirbtuvėms.

Benzino filtro keitimas 
(priklausomai nuo 
modelio)
Šią užduotį atlikti paveskite tik 
specializuotoms dirbtuvėms.

Degimo žvakės 
tikrinimas/keitimas
Naudokite vieną Torch L8RTC 
(arba lygiavertę) uždegimo žvakę. 
Teisingas tarpas tarp elektrodų 
sudaro 0,6–0,7 mm. 
Kas 15 darbo valandų išimkite 
žvakę ir patikrinkite jos būklę.
 Išjunkite variklį ir palaukite, kol 

atauš. 
 Numaukite degimo žvakės 

kištuką.
 Nuvalykite purvą aplink 

uždegimo žvakę. 
 Degimo žvakę specialiu raktu 

išsukite į kairę.
 Patikrinkite/nustatykite atstumą 

tarp elektrodų, – turi būti 
0,6–0,7 mm (21 pav.).

Pastaba
Pakeiskite pažeistas, aprūkusias 
arba nešvarias degimo žvakes.
 Degimo žvakę įsukite ir 

priveržkite 12,3–13,5 Nm 
sukimo momentu. Nepriveržkite 
per stipriai.

Prietaiso valymas

Dėmesio
Žiūrėkite, kad prietaisas ir vėdinimo 
plyšiai visada būtų švarūs ir 
neužsikimšę nešvarumais.
Įrenginio išorės valymui naudokite 
šepetėlį. Nenaudokite agresyvių 
valiklių. Buitiniai valikliai, kurių 
sudėtyje esama aromatizuotų 
aliejų arba citrinų, bei tokie 
tirpikliai kaip žibalas, gali pažeisti 
plastikinį korpusą ir rankeną. 
Reguliariai išvalykite atvamzdį 
(2, 4 pav.), prie kurio tvirtinasi 
siurblio maišelis. Korpusą tik 
nušluostykite drėgna šluoste.
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Siurblio maišelio valymas
 Naudokite apsauginius akinius ir 

respiratorių.
 Siurblio maišelį ištuštinkite ir 

išpurtykite po kiekvieno 
naudojimosi prietaisu.

 Kartą per mėnesį (jei reikia, 
ir dažniau) siurblio maišelį 
išplaukite:
– Gerai ištuštinkite siurblio 

maišelį.
– Išverskite siurblio maišelį 

(iš vidaus į išorę).
– Siurblio maišelį išpurtykite.
– Nuplaukite siurblio maišelį 

muiluotu vandeniu.
– Išdžiovinkite siurblio maišelį.

Laikimas
 Nepasidėkite prietaiso su kuru 

bake arba ten, kur garai gali 
kontaktuoti su kibirkštimis ar 
atvira liepsna.

 Prieš sandėliuodami įrenginį,, 
palaukite, kol atauš variklis.

 Prietaisą sandėliuokite sausoje, 
rakinamoje patalpoje, kad 
išvengtumėte nesankcionuoto 
jo naudojimo ar materialių 
nuostolių. Laikykite įrenginį 
vaikams neprieinamoje vietoje.

Ilgalaikis sandėliavimas
Paliekant įrenginį sandėlyje 
ilgesniam laikui, būtina atlikti šiuos 
veiksmus:
 Išpilkite visą kurą iš bako į tarą 

su tuo pačiu dvitakčio variklio 
kuro mišiniu. Nenaudokite kuro, 
kuris buvo laikomas daugiau 
kaip 60 dienų.

 Įjunkite variklį ir palaukite, kol jis 
nustos veikęs. Tokiu būdu bus 
užtikrinta, kad karbiuratoriuje 
neliks kuro.

 Palaukite, kol variklis atauš. 
Išimkite uždegimo žvakę ir į 
cilindrą įpilkite 30 ml aukštos 
rūšies variklinės alyvos arba 
dvitakčio variklio alyvos. Lėtai 
patraukite starterio paleidimo 
lyną, kad pasiskirstytų alyva. 
Įstatykite atgal uždegimo žvakę. 
Įstatykite atgal uždegimo žvakę.

Pastaba
Išimkite žvakę ir iš cilindro išpilkite 
visą alyvą, prieš užvedinėdami 
sandėliuotą prietaisą.
 Kruopščiai išvalykite įrenginį ir 

patikrinkite, ar nėra 
atsipalaidavusių ar pažeistų 
dalių. Suremontuokite arba 
pakeiskite pažeistas dalis, 
priveržkite atsipalaidavusius 
varžtus bei veržles. Dabar 
įrenginys yra paruoštas 
sandėliavimui.

 Prietaisą sandėliuokite sausoje, 
rakinamoje patalpoje, kad 
išvengtumėte nesankcionuoto 
jo naudojimo ar materialių 
nuostolių. Laikykite įrenginį 
vaikams neprieinamoje vietoje.

Transportavimas

 Prieš transportuodami leiskite 
prietaisui atvėsti.

 Prietaisą transportuokite tik 
tuščiu kuro baku! Bako 
dangtelis turi būti sandariai 
uždarytas.

 Transportuodami prietaisą 
apsaugokite jį nuo slydimo.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų 
bendrovės arba importuotojo 
prisiimti garantiniai 
įsipareigojimai. Mes pašalinsime 
Jūsų įrenginio gedimus garantijos 
tvarka, jeigu gedimų priežastis 
buvo medžiagos arba gamybos 
trūkumai. Garantijos klausimais 
kreipkitės į mūsų pardavėją arba 
artimiausią atstovybę.
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Gedimų šalinimas

Kilus klausimams, kreipkitės į vietos įgaliotą pardavėją.

Klaida Priežastis Gedimo šalinimo būdas

Neįsijungia variklis. Uždegimo jungiklis yra 
padėtyje IŠJUNGTI.

Nustatykite jungiklį padėtyje ĮJUNGTI.

Kuro bakas tuščias. Pripildykite kuro baką.

Paleidiklis nepakankamai 
nuspaustas.

Paleidiklį 10 kartų lėtai iki galo 
nuspauskite.

Kuro perteklius 
karbiuratoriuje.

Senas arba neteisingai sumaišytas 
kuras.

Senas arba neteisingai 
sumaišytas kuras.

Ištuštinkite kuro baką/įpilkite šviežio 
kuro mišinio.

Užsiteršusi uždegimo žvakė. Pakeiskite arba išvalykite uždegimo 
žvakę.

Tuščiojoje eigoje variklis veikia 
netolygiai.

Užsikimšęs oro filtras. Išvalykite arba pakeiskite oro filtrą.

Senas arba neteisingai 
sumaišytas kuras.

Ištuštinkite kuro baką/įpilkite šviežio 
kuro mišinio.

Blogai sureguliuotas 
karbiuratorius.

Karbiuratorių sureguliuoti paveskite 
specializuotam servisui.

Nešvarus benzino filtras. Paveskite specializuotoms dirbtuvėms 
pakeisti benzino filtrą.

Nedidėja variklio apsisukimų 
skaičius.

Senas arba neteisingai 
sumaišytas kuras.

Ištuštinkite kuro baką/įpilkite šviežio 
kuro mišinio.

Blogai sureguliuotas 
karbiuratorius.

Karbiuratorių sureguliuoti paveskite 
specializuotam servisui.

Variklis neišvysto galios arba 
prietaisas nesiurbia/nepučia.

Siurblio maišelis pilnas. Ištuštinkite siurblio maišelį.

Užsikimšęs oro filtras. Išvalykite arba pakeiskite oro filtrą.

Pažeista siurbimo/pūtimo 
turbinėlė.

Pažeistas dalis pakeisti naujomis 
paveskite specializuotam servisui.

Užsikimšęs siurbimo/pūtimo 
vamzdis.

Siurbimo/pūtimo vamzdį nuimkite ir 
išvalykite.

Stiprios vibracijos. Pažeista siurbimo /pūtimo 
turbinėlė ar kitos dalys.

Tuoj pat išjunkite prietaisą.
Pažeistas dalis pakeisti naujomis 
paveskite specializuotam servisui.




