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Q

Opis delova

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e

Osade kirjeldus

Dalių aprašymas

Detaïu apraksts

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e

1. Motor 10. Ručka
2. Zatvarač na rezervoaru 11. Ez-Link™
3. Ručica startera 12. Cevasta drška
4. Svećica za paljenje 13. Zaštitna ploča umetkaza 
5. Usisna pumpa/ rezanje

ručna pumpa 14. Sečivo za rezanje konca
6. Poklopac vazdušnog 15. Umetak za rezanje

filtra/prigušivača zvuka 16. Sečivo za rezanje 
7. Držač naramenika sazaštitnom pločom
8. Prekidač za paljenje 17. Naramenik
9. Poluga za gas 18. Nožni oslonac

1. ©å¨a¹eæ¿  c¢ope 10. Pº®oø¹®a ºÿpaæe¸åø
2. Kp¾ò®a ¹oÿæå¸o¨o 11. Coeªå¸å¹eæ¿¸aø 

¢a®a ¯ºí¹a
3. Pº®oø¹®a ¹pocå®a cåc¹e¯¾ Ez-Link™

c¹ap¹epa 12. Ò¹a¸¨a
4. Ceña µa²å¨a¸åø 13. ³aóå¹¸¾¼ ®o²ºx
5. K¸oÿ®a pºñ¸o¼ 14. Ho² o¨pa¸åñå¹eæø 

ÿoª®añ®å ªæå¸¾
¹oÿæåa (ÿpå¯ep) ¹på¯¯ep¸o¼ æec®å

6. Kp¾ò®a oµªºò¸o¨o 15. Ka¹ºò®a 
íåæ¿¹pa/¨æºòå¹eæø c ¹på¯¯ep¸o¼ æec®o¼

7. Xo¯º¹ ªæø ®peÿæe¸åø 16. Pe²ºóå¼ ¸o²
ÿæeñeo¨o pe¯¸ø  µaóå¹¸o¯ ñexæe

8. �¾®æ÷ña¹eæ¿ 17. ¥æeñeo¼ pe¯e¸¿
µa²å¨a¸åø 18. Ho²¸o¼ ºÿop

9. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø 
ªpocceæ¿¸o¼ 
µacæo¸®o¼

1. ©å¨a¹eæ 10. ©p½²®a
2. Kaÿañ®a ¸a 11. Ez-Link™

peµepoapa 12. ™øæo
3. Æoc¹ ¸a c¹ap¹epa 13. Kaÿa® ̧ a ÿpåc¹a®a¹a
4. ³aÿaæå¹eæ¸a ceó µa pøµa¸e
5. C¯º®a¹eæ¸a ÿo¯ÿa/ 14. Pe²eóo oc¹påe 

ÿpå¯ep c ®o¸ýå
6. Kaÿa® — �½µªºòe¸ 15. ¥påc¹a®a µa pøµa¸e

íåæ¹½p/Aºcÿºx 16. Pe²eóo oc¹påe 
7. ©½p²añ ̧ a pe¯½ýå¹e c ®aÿa®

µa pa¯e¸e 17. Pe¯½ýå µa pa¯e¸e¹e
8. Òaæ¹ep µa µaÿaæa¸e 18. Oÿopa µa ®pa®a¹a
9. Æoc¹ ¸a ¨aµ¹a

1. Mootor 11. Ez-Link™ 
2. Kütusepaagi kork ühendussüsteem
3. Starteri käepide 12. Vars
4. Süüteküünal 13. Lõikeseadme kate
5. Kütusepump/primer 14. Jõhvi lõiketera
6. Õhufiltri/summuti 15. Trimmipea
7. Õlarihma kinnitus 16. Lõiketera koos kattega
8. Süütelüliti 17. Õlarihm
9. Gaasihoob 18. Jalatugi
10. Käepide

1. Variklis 10. Rankena
2. Kuro bako kamštis 11. Ez-Link™
3. Starterio paleidimo 12. Velenas

rankena 13. Pjovimo mechanizmo 
4. Uždegimo žvakė apsauginis gaubtas
5. Isiurbimo siurblys/ 14. Siūlų karpymo peilis

paleidiklis 15. Pjovimo antgalis
6. Oro filtro/triukšmo 16. Pjovimo peilis su 

slopintuvo gaubtas apsauginiu gaubtu
7. Perpetinio diržo 17. Perpetinis diržas

laikiklis 18. Pamina
8. Uždegimo jungiklis 10. Rankena
9. Akceleratoriaus 

rankinio
valdymo rankenėlė

1. Motors 10. Roktura stienis
2. Degvielas tvertnes 11. Ez-Link™

vāks 12. Kāts
3. Startera rokturis 13. Griezējuzliktòa nosegs
4. Aizdedzes svece 14. Pavediena 
5. Uzsūcējsūknis/sūknītis griezējasmens
6. Gaisa filtrs/trokšòu 15. Griezējuzliktnisk

slāpētāja apvalks 16. Griezējasmens 
7. Plecu siksnas ar nosegu

nostiprinājums 17. Plecu siksna
8. Aizdedzes slēdzis 18. Balstkāja
9. Akseleratora svira

1. Mo¹op 10. ©pò®å
2. Ñeÿ ¸a peµepoapo¹ 11. Ez-Link™
3. Pañ®a µa c¹ap¹ºaùe 12. ™eæo
4. Ceîåñ®a µa ÿaæeùe 13. Kaÿa® ¸a ªoªa¹o® 
5. ¥º¯ÿa µa µa pe²eùe

ò¯º®ºaùe/ÿpaj¯ep 14. Ho² µa pe²eùe 
6. Íåæ¹ep µa oµªºx/ ®o¸ýå

Kaÿa® ¸a ÿpåªºòºañ 15. ©oªa¹o® µa pe²eùe
7. ©p²añ µa ÿpepa¯®a 16. Ho² µa pe²eùe 
8. ¥pe®å¸ºañ co ®aÿa®

µa ÿaæeùe 17. ¥pepa¯®a
9. Pañ®a µa ¨ac 18. ¥o¹ÿåpañ
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R

cáÖK=N

cáÖK=O

cáÖK=P
Opis delova – Sl. 1–4

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 1—4.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 1—4

Osade kirjeldus – joon. 1–4

Dalių aprašymas – Pav. 1–4

Detaïu apraksts – 1.–4. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 1—4

cáÖK=Q

cáÖK=R

1. Ručka 5. Donja stezaljka
2. Zavrtanj 6. Navrtka
3. Gornja stezaljka 7. Brzodejstvujući zatvarač
4. Srednja stezaljka 8. Distancioni elemenat

(zavisno od izvedbe)

1. Pº®oø¹®a ºÿpaæe¸åø 5. Hå²¸øø ñac¹¿ 
2. �å¸¹ ®peÿæe¸åø
3. �epx¸øø ñac¹¿ 6. ¦a¼®a

®peÿæe¸åø 7. Kp÷®
4. Cpeª¸øø ñac¹¿ 8. Ma¸²e¹a ( µaåcå-

®peÿæe¸åø ¯oc¹å o¹ ¯oªeæå)

1. ©p½²®a 6. ¦a¼®a
2. �å¸¹ 7. Kaÿa® µa ¢½pµo 
3. ¦op¸a ®æe¯a µa¹apø¸e
4. Cpeª¸a ®æe¯a 8. ©åc¹a¸ýåo¸¸o 
5. ©oæ¸a ®æe¯a ( µaåcå¯oc¹ o¹ 

åµÿ½æ¸e¸åe¹o)

1. Käepide 5. Alumine klamber
2. Kruvi 6. Mutter
3. Ülemine klamber 7. Aas
4. Keskmine klamber 8. Vahetükk 

(sõltub mudelist)

1. Rankena 6. Veržlė
2. Varžtas 7. Apkaba
3. Viršutinis gnybtas 8. Tarpiklis 
4. Vidurinis gnybtas (priklausomai nuo 
5. Apatinis gnybtas modelio)

1. Roktura stienis 5. Apakšējā spaile
2. Skrūve 6. Uzgrieznis
3. Augšējā spaile 7. Ātrdarbības slēgs
4. Vidējā spaile 8. Starplika 

(atkarībā no modeïa)

1. ©pò®a 5. ©oæ¸a c¹e¨a
2. ³ap¹®a 6. Hap¹®a
3. ¦op¸a c¹e¨a 7. ¡pµa ¢paa
4. Cpeª¸a c¹e¨a 8. Oªp²ºañ ¸a 

pac¹oja¸åe
(µaåc¸o oª åµeª¢a)
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S

cáÖK=S

cáÖK=T

cáÖK=U

cáÖK=V

Zavisno od izvedbe – Opis delova – Sl. 7–9

� µaåcå¯oc¹å o¹ ¯oªeæa — 
Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 7—9.

� µaåcå¯oc¹ o¹ ¯oªeæa — 
Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 7—9

Vastavalt mudelile – Osade kirjeldus – joon. 7–9

Priklausomai nuo konstrukcijos –
Dalių aprašymas – Pav. 7–9

Atkarībā no modeïa – Detaïu apraksts – 7–9. att.

³aåc¸o oª åµeª¢a¹a — Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — 
Cæ. 7—9

 3

 4

 1  2

TOS

N
R

P

1. Ez-Link™ 5. Glavni otvor
2. Okidno dugme 6. Gornja cev vratila
3. Dugme 7. Donja cev vratila
4. Vodeći žleb

1. Coeªå¸å¹eæ¿¸aø 5. O¹epc¹åe  
¯ºí¹a cåc¹e¯¾ coeªå¸å¹eæ¿¸o¼ 
Ez-Link™ ¯ºí¹e

2. Íå®cåpº÷óaø ®¸oÿ®a6. �epx¸øø ò¹a¸¨a
3. ³a²å¯¸aø pº®oø¹®a 7. Hå²¸øø ò¹a¸¨a
4. Haÿpaæø÷óaø 

íå®cåpº÷óe¼ ®¸oÿ®å

1. Ez-Link™ 4. Ka¸aæ
2. ¡º¹o¸ µa 5. Oc¸oe¸ o¹op

oco¢o²ªaa¸e 6. ¦op¸a ¹p½¢a ¸a aæa
3. ¡º¹o¸ 7. ©oæ¸a ¹p½¢a ¸a aæa

1. Ez-Link™ 4. Juhtsüvend
ühendussüsteem 5. Peaava

2. Vabastusnupp 6. Võllitoru ülaosa
3. Nupp 7. Võllitoru alaosa

1. Ez-Link™ 5. Pagrindinė skylė
2. Įjungimo mygtukas 6. Viršutinis gofruotasis
3. Rankenėlė vamzdis
4. Kreipiamasis griovelis 7. Apatinis gofruotasis 

vamzdis

1. Ez-Link™ 5. Galvenais caurums
2. Iedarbināšanas poga 6. Augšējā caurule
3. Poga 7. Apakšējā caurule
4. Vadrievab

1. Ez-Link™ 6. ¦op¸a ýe®a 
2. Koÿñe µa ®æºñºaùe ¸a ¹eæo¹o
3. Koÿñe 7. ©oæ¸a ýe®a 
4. �oªeñ®å ®a¸aæ ¸a ¹eæo¹o
5. ¦æae¸ o¹op
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Opis delova – Sl. 10–13

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 10—13.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 10—13

cáÖK=NM

cáÖK=NN

cáÖK=NO

cáÖK=NP
Osade kirjeldus – joon. 10–13

Dalių aprašymas – Pav. 10–13

Detaïu apraksts – 10–13.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 10—13

1. Zaštitni lim na umetku 6. Kućište pogonskog 
za rezanje vratila

2. Zavrtnji 7. Prorez za sigurnosnu 
3. Učvršćenje zaštitnog lima šipku
4. Sigurnosna šipka 8. Rupa na košuljici vratila
5. Pogonsko vratilo 9. Umetak za rezanje

10. Držač sečiva

1. ³aóå¹¸¾¼ ®o²ºx 7. O¹epc¹åe  ñaò®e 
2. �å¸¹¾ peªº®¹opa
3. Cºÿÿop¹ 8. O¹epc¹åe  c¹ºÿåýe 
4. C¹oÿop¸¾¼ c¹ep²e¸¿ aæa
5. �aæ 9. Ka¹ºò®a c ¹på¯¯ep- 
6. C¹ºÿåýa aæa ¸o¼ æec®o¼

10. Íå®cåpº÷óaø òa¼¢a

1. ¥peªÿaµ¸a æa¯apå¸a 6. Kopÿºc ¸a 
¸a ÿpåc¹a®a¹a µaªå²aóåø aæ
µa pøµa¸e 7. Òæåý ¸a ÿpeªÿaµ¸åø 

2. �å¸¹oe æoc¹
3. ³axaóa¸e ¸a 8. O¹op ¸a ¹ºæ®a¹a 

ÿpeªÿaµ¸a¹a ¸a aæa
æa¯apå¸a 9. ¥påc¹a®a µa pøµa¸e

4. ¥peªÿaµe¸ æoc¹ 10. ©½p²añ ¸a oc¹påe¹o
5. ³aªå²aó aæ

P

N
O

Q

T

U

S R

1. Trimmikaitse 6. Ajamivõlli korpus
2. Kruvid 7. Lukustusvarda ava
3. Kaitseplaadi 8. Võllipuksi ava

kinnitusalus 9. Trimmipea
4. Lukustusvarras 10. Terahoidik
5. Ajamivõll

1. Pjovimo antgalio 6. Pavaros veleno 
apsauginis skydelis korpusas

2. Varžtai 7. Išdroža blokavimo 
3. Apsauginio skydelio strypui

tvirtinimas 8. Veleno įdėklo anga
4. Blokavimo strypas 9. Pjovimo antgalis
5. Pavaros velenas 10. Peilio laikiklis

1. Griezējuzliktòa 6. Primārās vārpstas 
aizsargvairogs korpuss

2. Skrūves 7. Drošības stieòa sprauga
3. Aizsargvairoga 8. Vārpstas starpdetaïas 

nostiprinājums caurums
4. Drošības stienis 9. Griezējuzliktnis
5. Primārā vārpsta 10. Asmens nostiprinājums

1. ³aò¹å¹e¸ æå¯ ¸a 6. Kºîåò¹e ¸a ÿo¨o¸c-
ªoªa¹o®o¹ µa ®o¹o pa¹åæo
pe²eùe 7. O¹op µa µaò¹å¹¸a¹a

2. ³ap¹®å òåÿ®a
3. Hocañ ¸a µaò¹å¹¸åo¹ 8. O¹op µa ®æå¸o¹

æå¯ ¸a pa¹åæo¹o
4. ³aò¹å¹¸a òåÿ®a 9. ©oªa¹o® µa pe²eùe
5. ¥o¨o¸c®o pa¹åæo 10. ©p²añ ¸a ¸o²

Q

NM

V
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cáÖK=NQ

cáÖK=NR

cáÖK=NS

Opis delova – Sl. 14–16

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 14—16.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 14—16

Osade kirjeldus – joon. 14–16

Dalių aprašymas – Pav. 14–16

Detaïu apraksts – 14.– 16. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 14—16

P

Q

R

O
N 1. Navrtka 4. Sigurnosna šipka

2. Držač sečiva 5. Kućište pogonskog 
3. Sečivo za rezanje vratila

1. ¦a¼®a 4. C¹oÿop¸¾¼ c¹ep²e¸¿
2. Íå®cåpº÷óaø òa¼¢a 5. �aæ
3. Pe²ºóå¼ ¸o²

1. ¦a¼®a 4. ¥peªÿaµe¸ æoc¹
2. ©½p²añ ¸a oc¹påe¹o 5. Kopÿºc ¸a 

µaªå²aóåø aæ3. Pe²eóo oc¹påe

1. Mutter 4. Lukustusvarras
2. Terahoidik 5. Ajamivõlli korpus
3. Lõiketera

1. Veržlė 4. Blokavimo strypas
2. Peilio laikiklis 5. Pavaros veleno 

korpusas3. Peilis

1. Uzgrieznis 4. Drošības stienis
2. Asmens 5. Primārās vārpstas 

korpussnostiprinājums
3. Griezējasmens

1. Hap¹®a 4. ³aò¹å¹¸a òåÿ®a
2. ©p²añ ¸a ¸o² 5. ¥o¨o¸c®o pa¹åæo
3. Ho² µa pe²eùe
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V

cáÖK=NT

cáÖK=NU

cáÖK=NV

Opis delova – Sl. 17–19

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 17—19.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 17—19

Osade kirjeldus – joon. 17–19

Dalių aprašymas – Pav. 17–19

Detaïu apraksts –17–19. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 17—19

cáÖK=OM

1. Poluga za gas 4. Usisna pumpa/
2. Utvrđivač poluge za gas ručna pumpa
3. Prekidač za paljenje 5. Nožni oslonac

6. Uže startera

1. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø 3. �¾®æ÷ña¹eæ¿ 
ªpocceæ¿¸o¼ µa²å¨a¸åø
µacæo¸®o¼ 4. K¸oÿ®a pºñ¸o¼ 

2. Íå®ca¹op p¾ña¨a ÿoª®añ®å
ºÿpaæe¸åø ¹oÿæåa (ÿpå¯ep)
ªpocceæ¿¸o¼ 5. Ho²¸o¼ ºÿop
µacæo¸®o¼ 6. ™pocå® c¹ap¹epa

^
 1

 2
 3

_

1. Æoc¹ ¸a ¨aµ¹a 4. C¯º®a¹eæ¸a ÿo¯ÿa/
2. Íå®ca¹op ¸a æoc¹a ÿpå¯ep

¸a ¨aµ¹a 5. Oÿopa µa ®pa®a¹a
3. Òaæ¹ep µa µaÿaæa¸e 6. �½²e ¸a c¹ap¹epa

1. Gaasihoob 4. Kütusepump/primer
2. Gaasihoova lukk 5. Tugijalg
3. Süütelüliti 6. Starterinöör

1. Akceleratoriaus 3. Uždegimo jungiklis
rankinio 4. Isiurbimo siurblys/
valdymo rankenėlė paleidiklis

2. Akceleratoriaus 5. Pamina
rankinio 6. Starterio paleidimo 
valdymo rankenėlės lynas
fiksatorius

1. Akseleratora svira 4. Uzsūcējsūknis/sūknītis
2. Akseleratora sviras 5. Balstkāja

fiksators 6. Palaides trose
3. Aizdedzes slēdzis

1. Pañ®a µa ¨ac 4. ¥º¯ÿa µa 
2. Íå®cåpaùe ¸a pañ®a ò¯º®ºaùe/

µa ¨ac ÿpaj¯ep
3. ¥pe®å¸ºañ µa 5. ¥o¹ÿåpañ

ÿaæeùe 6. Cajæa µa c¹ap¹ºaùe
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NM

cáÖK=ON

cáÖK=OO

cáÖK=OP

cáÖK=OQ

Opis delova – Sl. 24–26

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 24—26.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 24—26

Osade kirjeldus – joon. 24–26

Dalių aprašymas – Pav. 24–26

Detaïu apraksts – 24.–26. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 24—26

cáÖK=OR

cáÖK=OS

1. Kućište kalema 4. Pritisno dugme
2. Opruga 5. Zupci za učvršćivanje
3. Kalem

1. Kopÿºc ®a¹ºò®å 3. Òÿºæ¿®a
c ¹på¯¯ep¸o¼ æec®o¼ 4. ¦oæo®a ®a¹ºò®å

2. ¥pº²å¸a 5. Íå®cåpº÷óåe µº¢ý¾

1. Kopÿºc ¸a ¢o¢å¸a¹a 4. Koÿñe
2. ¥pº²å¸a 5. Íå®cåpaóå µ½¢ýå
3. ¡º¢å¸a

1. Pooli korpus 4. Vajutusnupp
2. Vedru 5. Hambad
3. Pool

1. Ritės korpusas 4. Išgaubta rankenėlė
2. Spyruoklė 5. Jungiamieji krumpliai
3. Ritė

1. Spoles korpuss 4. Pieskārienpoga
2. Atspere 5. Sazobes zobi
3. Spole

1. Kºîåò¹e ¸a ¸a¯o¹®a 4. Koÿñe µa 
2. ¥pº²å¸a ÿo¹ñº®¸ºaùe
3. Ha¯o¹®a 5. ³aÿýå µa 

æe²åò¹ºaùe
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cáÖK=OT

cáÖK=OU

cáÖK=OV

cáÖK=PM

cáÖK=PN

cáÖK=PO

cáÖK=PP

cáÖK=PQ

Opis delova – Sl. 33–34

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 33—34.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 33—34

Osade kirjeldus – joon. 33–34

Dalių aprašymas – Pav. 33–34

Detaïu apraksts – 33–34. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 33—34

1. Zavrtanj 2. Vazdušni filtar

1. �å¸¹ 2. �oµªºò¸¾¼ íåæ¿¹p

1. �å¸¹ 2. �½µªºòe¸ íåæ¹½p

1. Kruvi 2. Õhufilter

1. Varžtas 2. Oro filtras

1. Skrūve 2. Gaisa filtrs

1. ³ap¹®a 2. Íåæ¹ep µa oµªºx
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Opis delova – Sl. 38–39

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 38—39.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨.  38—39

cáÖK=PR cáÖK=PS

cáÖK=PT

cáÖK=PU

cáÖK=PV

Osade kirjeldus – joon. 38–39

Dalių aprašymas – Pav. 38–39

Detaïu apraksts – 38.– 39. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 38—39

1. Zavrtanj za podešavanje 2. Svećica za paljenje
praznog hoda

1. �å¸¹ pe¨ºæåpo®å 2. Ceña µa²å¨a¸åø
xoæoc¹o¨o xoªa

1. ¡oæ¹ µa pe¨ºæåpa¸e 2. ³aÿaæå¹eæ¸a ceó
¸a ÿpaµ¸åø xoª

1. Tühikäigu 2. Süüteküünal
reguleerimiskruvi

1. Tuščiosios eigos 2. Uždegimo žvakė
reguliavimo varžtas

1. Tukšgaitas 2. Aizdedzes svece
nostādīšanas skrūve

1. ³ap¹®a µa 2. Ceîåñ®a µa ÿaæeùe
ªo¹epºaùe 
¸a ÿpaµe¸ oª

0,63 mm

 2
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Ierakstiet visus Jūsu ierīces firmas plāksnītes datus 
zemāk norādītajā laukumā.

Firmas plāksnīte atrodas motora tuvumā. 

Šie dati ir ïoti svarīgi vēlākai identifikācijai, pasūtot 
rezerves daïas, kā arī griežoties servisa dienestā.

JŪSU DROŠĪBAI
IERĪCES PAREIZA IZMANTOŠANA
Šī ierīce ir paredzēta tikai

– izmantošanai atbilstoši šīs lietošanas pamācības 
sniegtajiem aprakstiem un drošības tehnikas 
norādījumiem,

– izmantošanai piemāju un vasarnīcu dārzos,
– zāliena malu un mazu vai grūti pieejamu zāles 

laukumu (piem., zem krūmiem) pïaušanai,
– kā arī savvaïas augu, krūmu un krūmāju griešanai.
Šo ierīci nedrīkst izmantot citiem, šeit 
neaprakstītajiem nolūkiem. Izmantotājs ir atbildīgs 
par visiem izraisītajiem zaudējumiem trešajām 
personām un to mantai.

Izmantojiet ierīci tikai pēc ražotāja dotajiem 
norādījumiem un piegādātajā tehniskajā stāvoklī.

Ja ierīce tiek pašrocīgi pārveidota, tad par no tā 
izrietošajiem zaudējumiem ražotāja garantija netiek 
sniegta.

DROŠĪBAS TEHNIKAS NORĀDĪJUM
PIRMS DARBINĀŠANAS IZLASIET VISUS 
NORĀDĪJUMUS

Izlasiet uzmanīgi šos norādījumus. Iepazīstieties 
ar ierīces vadību un rīkošanos.
Neizmantojiet šo ierīci noguruma vai slimības 
gadījumā, kā arī lietojot alkoholu, narkotikas 
vai medikamentus.
Bērni un jaunieši, kuri nav sasnieguši 16 gadu 
vecumu, nedrīkst izmantot šo ierīci.
Kontrolējiet ierīci pirms tās izmantošanas. 
Nomainiet bojātās detaïas. Pārliecinieties, vai 
degviela neizplūst. Pārliecinieties, vai ir pievienoti 
un piestiprināti visi savienojuma elementi. 
Nomainiet griezējuzliktòa saplaisājušās, 
sasprēgājušās vai citā veidā bojātās detaïas. 
Pārliecinieties, vai griezējuzliktnis ir iemontēts 
atbilstoši noteikumiem un labi piestiprināts. 
Pārliecinieties, vai griezējuzliktòa aizsargapvalks 
ir pareizi uzlikts un atrodas ieteiktajā pozīcijā. 
Neievērojot šos norādījumus, var tikt izraisītas šīs 
ierīces izmantotāja un tuvumā esošo personu 
traumas, kā arī ierīce var sabojāties.
Izmantojiet tikai oriìinālos rezerves pavedienus ar 
2,41 mm diametru. Nekad neizmantojiet ar metālu 
pastiprinātu auklu, stiepli, íēdi, trosi vai tamlīdzīgi. 
Tie var pārtrūkt un kïūt par bīstamiem traumas 
izraisošiem priekšmetiem.
Ievērojiet, ka vienmēr pastāv galvas, roku un kāju 
traumu bīstamība.
Nospiediet akseleratora sviru. Tai automātiski 
jāatgriežas nulles pozīcijā. Izpildiet visus 
iestatīšanas vai remontdarbus pirms ierīces 
darbināšanas.

Pirms ierīces izmantošanas notīriet teritoriju, 
uz kuras paredzēta griešana. Novāciet visus 
priekšmetus, kā piem., akmeòus, stikla lauskas, 
naglas, stieples vai auklas, kuras varētu tikt 
atmestas vai sapīties griezējuzliktnī. Griešanas 
zonā nedrīkst atrasties bērni, citas personas un 
dzīvnieki. Ievērojiet, lai bērni, citas personas un 
dzīvnieki atrastos vismaz 15 m attālumā; vienmēr 
pastāv bīstamība, ka tuvumā esošās personas 
varētu skart atsistie objekti. Tuvumā esošajām 
personām jānēsā acu aizsargs. Ja kāda persona 
Jums tuvojas, tad nekavējoties izslēdziet motoru 
un griezējuzliktni.

BENZĪNA ZĀLIENA TRIMERA DROŠĪBAS 
TEHNIKAS NOTEIKUMI
UZMANĪBU:=Benzīns ir viegli uzliesmojošs, un tā 

tvaikiem aizdegoties, var izraisīties sprādziens. 
Veiciet sekojošus drošības pasākumus:
Uzglabājiet benzīnu tikai tam paredzētajās 
un atïautajās tvertnēs.
Neïaujiet pārlijušajam benzīnam aizdegties. 
Palaidiet motoru tikai pēc benzīna tvaiku 
iztvaikošanas.
Pirms degvielas tvertnes uzpildes vienmēr 
izslēdziet motoru un ïaujiet tam atdzist. 
Nekad nenoòemiet degvielas tvertnes vāku un 
nekad neuzpildiet degvielas tvertni, kamēr motors 
ir sasilis. Nekad neizmantojiet ierīci, stingri 
neaizskrūvējot degvielas tvertnes vāku. 
Lēni atskrūvējiet degvielas tvertnes vāku, lai 
lēnām samazinātu degvielas tvertnes spiedienu.
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Maisiet un uzpildiet benzīnu tīrā un labi vēdinātā 
vietā zem klajas debess, kur nav dzirksteïošanas 
un atklātas uguns. Tikai pēc motora izslēgšanas 
lēni atgrieziet degvielas tvertnes vāku. 
Nesmēíējiet, maisot vai uzpildot benzīnu. 
Pārlijušo benzīnu nekavējoties noslaukiet no 
ierīces.
Pirms motora palaišanas novietojiet ierīci vismaz 
10 m attālumā no uzpildīšanas vietas. 
Nesmēíējiet un ievērojiet, lai benzīna uzpildes vai 
ierīces izmantošanas laikā darba zonā nebūtu 
dzirksteïu vai atklātas uguns.

EKSPLUATĀCIJAS LAIKĀ
Nedrīkst palaist ierīci un ïaut tai darboties, ja Jūs 
atrodaties slēgtā telpā vai ēkā. Izplūdes gāzu 
ieelpošana var būt nāvējoša. Izmantojiet ierīci tikai 
zem klajas debess.
Izmantojot ierīci, nēsājiet aizsargbrilles un dzirdes 
aizsargu. Strādājot putekïainā vidē, nēsājiet sejas 
un putekïu masku. Iesakām nēsāt kreklu ar garām 
piedurknēm.
Nēsājiet biezas, garas bikses, zābakus un 
cimdus. Nenēsājiet vaïēju apìērbu, rotaslietas, 
īsas bikses, sandales un nestaigājiet basām 
kājām. Saspraudiet garus matus uz augšu, lai tie 
nekristu pāri pleciem.
Griezējuzliktòa aizsargvairogam jābūt vienmēr 
piestiprinātam, ja ierīce tiek izmantota kā zāliena 
trimeris. Darba veikšanai abiem trimera 
pavedieniem jābūt vienmēr izvilktiem, kā arī 
pareizajam pavedienam jābūt instalētam. 
Trimera pavedienu nedrīkst izvilkt pāri 
aizsargvairoga galam.
Ierīce ir aprīkota ar sajūgu. 
Tukšgaitā griezējuzliktnis atrodas miera stāvoklī. 
Ja tas neatrodas miera stāvoklī, tad uzticiet tā 
nostādīšanu Jūsu līgumpārdevēja mehāniíim.
Pirms ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, 
lai pavedienspole/griezējasmens nesaskartos 
ne ar vienu objektu.
Nostādiet roktura stieni atbilstoši Jūsu augumam, 
lai Jūs varētu labi rīkoties ar ierīci.
Neaizskariet ierīces griezējuzliktni.
Izmantojiet ierīci tikai dienas gaismā vai arī labā 
mākslīgajā apgaismojumā.
Izvairieties no ierīces nejaušas palaišanas. 
Esiet gatavi ierīces vadībai, pavelkot palaides 
trosi. Ierīci palaižot, strādājošajai personai un 
ierīcei jāatrodas stabilā pozīcijā. Ievērojiet arī 
norādījumus par Start/Stop.
Izmantojiet šo ierīci tikai tai paredzētajam 
nolūkam.

Neliecieties pārāk uz priekšu. Saglabājiet vienmēr 
stingru stāju un līdzsvaru.
Darba laikā vienmēr turiet ierīci stingri abās rokās. 
Vienmēr stingri turiet abas roktura stieòa malas.
Darba laikā vienmēr nēsājiet plecu siksnu.
Ievērojiet, lai rokas, seja un kājas neatrastos 
kustīgo detaïu tuvumā. Neaizskariet rotējošo 
griezējuzliktni un arī nemēìiniet to apturēt.
Neaizskariet motoru un trokšòu slāpētāju. 
Šīs detaïas ierīces lietošanas laikā ïoti sakarst. 
Arī pēc izslēgšanas to karstums vēl kādu laiku 
saglabājas.
Neïaujiet motoram darboties ātrāk, nekā tas 
nepieciešams malu griešanai vai nolīdzināšanai. 
Neïaujiet motoram ātri darboties, ja griešana 
netiek veikta.
Vienmēr izslēdziet motoru, ja griešana aizkavējas 
vai Jūs pārejat no vienas vietas uz otru.
Nekavējoties izslēdziet motoru, ja notiek 
saskaršanās ar kādu svešíermeni vai Jūs aiz tā 
aizíeraties un pārbaudiet, vai ir radušies bojājumi. 
Nekad neizmantojiet ierīci ar vaïīgām vai bojātām 
detaïām.
Apstājieties un izslēdziet motoru, ja ir 
nepieciešama apkope, remonta un griezējuzliktòa 
vai citu uzliktòu nomaiòa. Papildus atvienojiet 
aizdedzes sveces spraudni.
Remontam izmantojiet tikai oriìinālās rezerves 
daïas. Šīs detaïas Jūs varat iegādāties tikai savā 
līgumveikalā.
Nekad neizmantojiet detaïas, aprīkojumu 
vai uzliktòus, kuri nav paredzēti šai ierīcei. 
To neievērojot, var tikt izraisītas ierīces 
izmantotāja nopietnas traumas un ierīces 
bojājumi. Bez tam var tikt dzēstas Jūsu garantijas 
prasības.
Ievērojiet, lai ierīce būtu vienmēr tīra, un lai starp 
griezējuzliktòa nosegu un aizsargvairogu 
nesakrātos augi vai citi priekšmeti.
Lai izvairītos no uguns bīstamības, nomainiet 
sabojāto trokšòu slāpētāju un dzirksteïu dzēsēju 
un notīriet no motora un trokšòu slāpētāja zāli, 
lapas, netīrumu paliekas un kvēpu kārtu.
Veiciet visus remontdarbus tikai specializētajā 
darbnīcā.

Darbināšanas laiks
Attiecībā uz darbināšanas laiku ievērojiet nacionālos/
vietējos noteikumus (ja nepieciešams, griezieties 
iestādē, kura nodarbojas ar šo jautājumu kārtošanu).
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DARBS AR GRIEZĒJASMENI
Pirms ierīces darbināšanas, lūdzu, uzmanīgi 
izlasiet visus drošības tehnikas norādījumus.
Vienmēr turiet roktura stieni starp ierīces 
izmantotāju un griezējuzliktni.
NEKAD negrieziet ar griezējuzliktni 75 cm vai 
augstāk virs zemes virsmas.
Var izraisīties atsitieni, ja rotējošais asmens 
saskaras ar priekšmetu, kuru uzreiz nevar griezt. 
Atsitieni var būt ïoti spēcīgi, kas izraisa ierīces un/
vai tās izmantotāja atgrūšanu katru savā virzienā 
un iespējamu kontroles zaudēšanu pār ierīci. 
Atsitieni var izraisīties negaidīti, ja asmens 
aizíeras, iespīlējas vai tiek bloíēts. Tas var notikt 
tādās vietās, kurās griešanai paredzētais 
materiāls ir grūti pārskatāms.
Negrieziet ar krūmāju asmeni neko, kas ir resnāks 
par 12,7 mm. Pretējā gadījumā var izraisīties 
spēcīgi atsitieni.
Asmens rotācijas laikā nemēìiniet to aizskart vai 
apturēt.
Vēl rotācijas kustībā esošs asmens var izraisīt 
traumas arī pēc motora izslēgšanas vai 
akseleratora sviras atlaišanas. Stingri turiet ierīci, 
līdz asmens pilnīgi apstājas.
Neïaujiet ierīcei ar lielu jaudu darboties, 
ja griešana netiek veikta.
Saskaroties ar svešíermeni vai aizíeroties aiz tā, 
nekavējoties izslēdziet motoru un pārbaudiet 
iespējamos bojājumus. Novērsiet bojājumus 
pirms darba uzsākšanas ar ierīci. Neizmantojiet 
ierīsi saplaisājušiem, sasprēgājušiem vai citā 
veidā bojātiem asmeòiem. 
Likvidējiet saplaisājušus, deformētus vai 
salūzušus asmeòus.
Neasiniet griezējasmeni. Uzasināts asmens gals 
darba laikā var nolūzt. Tā rezultātā var rasties 
nopietnas traumas. Nomainiet asmeni.
NEKAVĒJOTIES izslēdziet motoru neparasti 
stipras vibrācijas gadījumā. Vibrācija liecina par 
problēmu. Pirms griešanas uzsākšanas no jauna, 
labi pārbaudiet tapu, uzgriežòu vaïīgumu vai citus 
iespējamos bojājumus. Ja nepieciešams, 
nododiet ierīci remontā vai nomainiet bojātās 
detaïas.

PĒC DARBA PABEIGŠANAS
Notīriet griezējasmeni ar saimniecības tīrītāju, 
lai noòemtu visus atlikušos netīrumus. 
Lai izsargātos no korozijas, ieeïïojiet asmeni 
ar mašīneïïu.
Uzglabājiet un labi noslēdziet griezējasmeni, 
lai pasargātu griezējasmeni no bojājumiem 
vai citu personu patvarīgas izmantošanas.

CITI DROŠĪBAS TEHNIKAS NORĀDĪJUMI
Kamēr benzīna tvertnē ir benzīns, uzglabājiet ierīci 
telpā, kurā benzīna tvaiki nevar saskarties ar 
dzirkstelēm vai atklātu uguni.
Ïaujiet motoram pirms tā transportēšanas vai 
uzglabāšanas atdzist. Labi nostipriniet ierīci tās 
transportēšanai.
Uzglabājiet ierīci sausumā, noslēgtu vai stāvus, 
lai novērstu tās bojājumus, kā arī citu personu 
patvaïīgu rīkošanos ar to. Uzglabājiet ierīci 
bērniem nepieejamās vietās.
Nekad neaplejiet un neapsmidziniet ierīci ar ūdeni 
vai citiem šíidrumiem. Ievērojiet, lai roktura 
stienis būtu sauss, tīrs un bez putekïiem. 
Veiciet tā tīrīšanu pēc katras izmantošanas, 
ievērojot tīrīšanas un uzglabāšanas norādījumus.
Likvidējiet nolietotu eïïu/eïïu, kā arī atlikušo 
iepakojuma materiālu atbilstoši vietējiem 
noteikumiem.
Saglabājiet šo pamācību. Lasiet to bieži un 
izmantojiet to, dodot norādījumus citiem ierīces 
izmantotājiem. Nododot šo ierīci citu personu 
rīcībā, izsniedziet arī šo pamācību.

LABI UZGLABĀJUET ŠO PAMĀCĪBU
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DROŠĪBAS UN STARPTAUTISKIE SIMBOLI
Šajā lietošanas pamācībā tiek aprakstīti drošības un starptautiskie simboli un piktogrammas, kuras var būt 
attēlotas uz šīs ierīces. Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu, lai iepazītos ar visiem drošības, montāžas, darbināšanas 
un remonta norādījumiem.

SIMBOLS NOZĪME

DROŠĪBAS UN BRĪDINĀJUMA SIMBOLS
Norāda bīstamību, brīdinājumu vai iemeslu uzmanībai. Var izmantot kopā ar pārējiem simboliem 
vai piktogrammām.

IZLASIET LIETOŠANAS PAMĀCĪBU
Neievērojot ekspluatācijas un drošības tehnikas noteikumus, var tikt izraisītas nopietnas traumas.
Izlasiet šo lietošanas pamācību pirms ierīces palaišanas vai darbināšanas.

NĒSĀJIET ACU UN DZIRDES AIZSARGU
UZMANĪBU: Atsviesti objekti var izraisīt smagus acu ievainojumus un pārlieku liels troksnis
dzirdes zudumu. Ierīces darbības laikā nēsājiet acu un dzirdes aizsargu.

NĒSĀJIET GALVAS AIZSARGU
UZMANĪBU: Krītoši objekti var izraisīt smagas galvas traumas. Ierīces darbības laikā nēsājiet
galvas aizsargu.

NOVĒROTĀJI NEDRĪKST ATRASTIES TUVUMĀ
UZMANĪBU: Visiem darba novērotājiem, īpaši bērniem un mājdzīvniekiem, jāatrodas vismaz 15 m
attālumā no darba zonas. 

BENZĪNS
Benzīna maisījumam vienmēr izmantojiet tīru un svaigu neetilētu benzīnu.

EÏÏA
Benzīna maisījumam izmantojiet tikai atïautu eïïu, vadoties pēc lietošanas pamācības.

Atsviesti objekti un rotējošas detaïas var izraisīt smagas traumas.   
UZMANĪBU: Neizmantojiet ierīci, ja aizsargkorpuss nav nostādīts pareizā pozīcijā griešanas
veikšanai. 
Neatrodieties rotējošās pavedienspoles un griezējasmeòa tuvumā.
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SIMBOLS NOZĪME

AIZDEDZES SLĒDZIS
IESL / STARTS / DARBĪBA

AIZDEDZES SLĒDZIS
IZSL vai STOP

BRĪDINĀJUMS PAR KARSTĀM VIRSMĀM
Neaizskariet karstus trokšòu slāpētājus, redaktorus vai cilindrus. Jūs varat gūt apdegumus. 
Ierīces darbības laikā šīs detaïas ïoti sakarst un to karstums kādu laiku saglabājas pēc ierīces
izslēgšanas.
   

ASS ASMENS
UZMANĪBU: Aizsargapvalks aprīkots ar asu asmeni, kā arī asu griezējasmeni. 
Lai izvairītos no nopietnām traumām, neaizskariet asmeni.
   

MAKSIMĀLAIS APGRIEZIENU SKAITS
Nedarbiniet ierīci ātrāk par maksimālo apgriezienu skaitu.

NĒSĀJIET CIMDUS UN KĀJU AIZSARGU
Ierīces darbības laikā nēsājiet izturīgus zābakus un darba cimdus.

0740_Teil_D.book  Seite 84  Mittwoch, 21. November 2007  12:25 12



UR

MONTĀŽAS PAMĀCĪBA

Roktura stieòa iebūve un noregulēšana
1. Novietojiet roktura stieni starp augšējo un vidējo 

spaili (1. att.).
2. Turiet kopā trīs detaïas un ieskrūvējiet (4) skrūves 

caur augšējo spaili vidējā spailē.
Norādījums: Augšējās un vidējās spailes caurumi 

pieguï viens otram tikai tad, ja montāža ir bijusi 
pareiza.

3. Turiet spailes un roktura stieni virs asu korpusa 
un turiet uz apakšējās spailes.

4. Stingri turiet ar pirkstu katru no sešstūru 
uzgriežòiem apakšējās spailes padziïinājumā. 
Daïēji ieskrūvējiet skrūves ar lielo krustveida 
rievas skrūvgriezi. Pievelciet skrūves tikai tad, 
kad roktura stienis ir pareizi noregulēts.

5. Turiet ierīci darba pozīcijā (20. att.) un nostādiet 
roktura stieni tādā pozīcijā, kura Jums nodrošinās 
vislabāko turēšanas iespēju.

6. Vienmērīgi pievelciet nostiprinājuma skrūves, 
līdz roktura stienis ir stingri nostiprināts.

PLECU SIKSNAS PIELIKŠANA 
UN NOREGULĒŠANA
1. Izvelciet siksnu caur sprādzi (3. att.).
2. Pārvelciet plecu siksnu pāri galvai un uzlieciet 

polsteri uz pleca.
3. Ieāíējiet plecu siksnas āíi metāla nostiprinājumā 

(4. att.). Nostādiet siksnu ērtā garumā. 

EZ-LINKTM SISTĒMAS IZMANTOŠANA
NORĀDĪJUMS: Lai atvieglotu uzliktòu instalēšanu 

un noòemšanu, novietojiet ierīci uz zemes vai uz 
darbgalda.

Griezējuzliktòa vai citu uzliktòu noòemšana
1. Uzliktòa noòemšanai pagrieziet vītòrokturi pa 

kreisi (7. att.).
2. Nospiediet un turiet iedarbināšanas pogu (7. att.).
3. Stingri turiet augšējo kāta korpusu un izvelciet 

griezējuzliktni vai citu uzliktni taisni no Ez-LinkTM 
savienojuma (8. att.).

Griezējuzliktòa vai citu uzliktòu instalēšana
1. Uzliktòa noòemšanai pagrieziet vītòrokturi pa 

kreisi (7. att.).
2. Stingri turiet uzliktni un iestumiet taisni Ez-LinkTM 

savienojumā (8. att.).
NORĀDĪJUMS: Iedarbināšanas pogas lāgošana 

ar vadrievas palīdzību atvieglo iebūvi (7. att.).
3. Nostiprināšanai pagrieziet pogu pa labi (9. att.). 

Pirms darbināšanas pārliecinieties par 
pagriežamā roktura stingrību.

Griezējuzliktòa aizsargvairoga noòemšana 
un instalēšana
Ja ierīce tiek izmantota kā krūmāju griezējs 
(ar griezējasmeni), tad nepieciešama griezējuzliktòa 
aizsargvairoga noòemšana.

Noòemiet no aizsargvairoga nostiprinājuma 
griezējuzliktòa aizsargvairogu, izskrūvējot ar plakanu 
skrūvgriezi trīs (3) skrūves (10. att.). Detaïas 
saglabājiet vēlākai izmantošanai.

Ja ierīce tiek izmantota kā zāliena trimeris, 
tad griezējuzliktni jāaprīko ar aizsargapvalku.

Instalējiet griezējuzliktòa aizsargvairogu 
aizsargvairoga nostiprinājumā, ieskrūvējot ar plakanu 
skrūvgriezi trīs (3) skrūves. Stingri pievelciet skrūves 
(10. att.).

Griezējuzliktòa noòemšana un griezējasmens 
piestiprināšana
NORĀDĪJUMS: Lai atvieglotu griezējasmens vai 

griezējuzliktòa noòemšanu un instalēšanu, 
novietojiet ierīci zemē vai uz darbgalda.

Griezējuzliktòa noòemšana
Norādījums: Iepriekš piestipriniet aizsargapvalku 

uz griezējasmeòa.
1. Novietojiet vienā līnijā vārpstas bukses caurumu 

ar drošības stieòa spraugu un ievietojiet drošības 
stieni vārpstas bukses caurumā (11. att.).

2. Turiet savā vietā, stingri turot drošības stieni 
blakus ierīces kātam (12. att.).

3. Turot drošības stieni, vienlaicīgi noòemiet 
griezējuzliktni, noskrūvējot to no primārās 
vārpstas pulksteòrādītāju virzienā (13. att.). 
Saglabājiet griezējuzliktni vēlākai izmantošanai.

Griezējasmens instalēšana
4. Noòemiet griezējuzliktòa aizsargvairogu. 

Sk. Griezējuzliktòa aizsargvairoga noòemšana 
un instalēšana.

5. Novietojiet griezējasmeni uz primārās vārpstas 
(14. att.).

6. Centrējiet griezējasmeni uz primārās vārpstas 
korpusa (14. att.).

7. Pārliecinieties, ka griezējasmenis ir centrēts un 
atrodas plakani pret primārās vārpstas korpusu.

8. Novietojiet vienā līnijā ass bukses caurumu ar 
drošības stieòa spraugu un ievietojiet drošības 
stieni vārpstas bukses caurumā (11. att.).

9. Uzstādiet griežòa nostiprinājumu un uzgriezni 
uz piedziòas vārpstas (14. att.). Pārbaudiet, 
vai asmens instalācija ir veikta pareizi.
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10. Pievelciet uzgriezni ”pretēji pulksteòrādītāju 
virzienam”, vienlaicīgi stingri turot drošības stieni 
(15. att.). – Griezes moments 37 Nm –
Ja Jums nav dinamometriskās uzgriežòu 
atslēgas, tad grieziet uzgriezni pret asmens 
nostiprinājumu, līdz tas stingri nostiprinās ass 
buksē. Pārbaudiet, vai asmens ir pareizi instalēts 
un tad pagrieziet uzgriezni vēl par ¼ līdz ½ 
apgriezieniem ”pretēji pulksteòrādītāju virzienam” 
(15. att.).

11. Noòemiet drošības stieni no drošības stieòa 
spraugas.

12. Noòemiet griezējasmeòa aizsargapvalku.

GRIEZĒJASMENS NOÒEMŠANA UN 
GRIEZĒJUZLIKTÒA INSTALĒŠANA
Griezējasmens noòemšana
1. Piestipriniet aizsargapvalku uz griezējasmeòa.
2. Novietojiet vienā līnijā vārpstas bukses caurumu 

ar drošības stieòa spraugu un ievietojiet drošības 
stieni vārpstas bukses caurumā (11. att.).

3. Turiet savā vietā, stingri turot drošības stieni 
blakus ierīces kātam (12. att.).

4. Turot drošības stieni, atlaidiet asmens uzgriezni, 
griežot ar uzgriežòu atslēgu vai gala uzgriežòu 
atslēgu pulksteòrādītāju virzienā (16. att.).

5. Noòemiet uzgriezni, asmens nostiprinājumu un 
asmeni. Saglabājiet uzgriezni un asmeni drošā 
vietā vēlākai izmantošanai. Uzglabājiet bērniem 
nepieejamās vietās.

Griezējuzliktòa instalēšana
6. Novietojiet vienā līnijā vārpstas bukses caurumu 

ar drošības stieòa spraugu un ievietojiet drošības 
stieni vārpstas bukses caurumā (11. att.). 
Novietojiet asmens nostiprinājumu uz primārās 
vārpstas ar plakano virsmu pret primārās vārpstas 
korpusu (13. att.). Grieziet griezējuzliktni pretēji 
pulksteòrādītāju virzienam uz primārās vārpstas. 
Stingri pievelciet.

NORĀDĪJUMS: Asmens nostiprinājumam uz 
primārās vārpstas jābūt instalētam attēlā 
norādītajā pozīcijā, lai tiktu nodrošināta 
griezējuzliktòa pareiza darbība.

7. Noòemiet drošības stieni.
8. Instalējiet griezējuzliktòa aizsargvairogu. 

Sk. Griezējuzliktòa aizsargvairoga noòemšana 
un instalēšana.

IETEIKUMI PAR EÏÏU UN DEGVIELU

IETEIKUMI PAR EÏÏAS ŠÍIRNI
Izmantojiet tikai kvalitātes eïïu, API klasifikācija TC 
(TSC-3), kura tiek piedāvāta gaisdzeses divtaktu 
motoriem. Samaisiet divtaktu motoru eïïu, vadoties 
pēc norādījumiem uz tvertnes, 1:40 (2,5 %).

IETEIKUMI PAR BENZĪNA ŠÍIRNI
Bīstami: Noteiktos apstākïos benzīns var viegli 

uzliesmot un būt sprādzienbīstams.
– Uzpildiet degvielu tīrā, labi vēdinātā vietā – 

motoram jābūt izslēgtam. Nesmēíējiet degvielas 
uzpildīšanas vai tās uzglabāšanas vietā un 
izslēdziet visus aizdedzes avotus.

– Nepārpildiet benzīna tvertni (iepildcaurulē 
nedrīkst atrasties degviela). Pēc uzpildes 
ievērojiet, lai degvielas tvertnes vāks būtu 
noslēgts un nodrošināts.

– Ievērojiet, lai uzpildes laikā degviela nepārlītu. 
Pārlijusi degviela vai benzīna tvaiki var aizdegties. 
Degvielas pārlīšanas gadījumā ievērojiet, lai vieta, 
kur bija izlijusi degviela, būtu sausa pirms motora 
palaišanas no jauna.

– Izvairieties no atkārtotas vai ilgākas ādas 
saskarsmes ar degvielas tvaikiem vai to 
ieelpošanas.

Vienmēr izmantojiet tīru, svaigu neetilēto benzīnu 
(maksimāli 60 dienu vecu). 

Degvielas uzpilde
Noòemiet benzīna tvertnes vāku.
Uzpildiet benzīna tvertni. Nekad nepārlejiet!
No jauna stingri noslēdziet benzīna tvertni.
Pirms motora palaides novietojiet ierīci apm. 10 m 
attālumā no uzpildes vietas/degvielas tvertnēm.

Norādījumi par eïïas un benzīna maisījumu
Nolietota un/vai nepareizi samaisīta degviela ir viens 
no ierīces sliktas darbības galvenajiem iemesliem. 
Izmantojiet tikai tīru, svaigu neetilēto benzīnu. 
Precīzi ievērojiet norādījumus par pareizu benzīna/
eïïas maisījumu.

Realizējiet noteikumiem atbilstošu divtaktu 
motoreïïas un neetilētā benzīna maisījumu, 
1:40 (2,5 %). Maisīšanu nedrīkst realizēt degvielas 
tvertnē.
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Motora palaide
1. Samaisiet benzīnu (karburatordegvielu) ar eïïu. 

Uzpildiet tvertni ar maisījumu. Sk. Norādījumi par 
eïïas un benzīna maisījumuK

2. Nostādiet slēdzi EIN (IESL) pozīcijā [I] (Att. 17).
3. Spiediet uzsūcējsūkni lēni un līdz galam 10 reizes. 

Degvielai sūknī jābūt redzamai (18. att.). Ja tā vēl 
nav saskatāma, tad spiediet vairākas reizes tik ilgi, 
kamēr degviela ir redzama.

4. Ieòemiet starppoziciju. Ierīces fiksēšanai ierīcei 
jāatrodas uz zemes un kājai – kājas balstā 
(19. att.). 

5. Ar kontrolētu un nepārtrauktu kustību velciet 
palaides trosi, līdz motors tiek palaists (19. att.).
PIEZĪME: Palaides procesa laikā akseleratora 
sviru nedrīkst darbināt.

6. Pēc motora palaides nogaidiet 10–15 sekundes 
pirms akseleratora sviras darbināšanas.

PiezīmeW Motors izmanto Advanced Starting 
Technology™ (atsperes atbalsta palaides 
process), pie kam degvielas patēriòš palaides 
laikā būtiski samazinās. Palaides trosi jāizvelk tikai 
tik tālu, līdz motors patstāvīgi (ar atsperes 
atbalstu) sāk darboties. Nav nepieciešama troses 
spēcīga vilkšana, jo velkot nepastāv liela 
pretestība. Ievērojiet, ka šī palaišanas metode 
ir daudz savādāka (un daudz vieglāka) par to, 
pie kuras Jūs esat pieradis. 

JAKKK motoru nevar palaist, atkārtojiet darbības 
no 3–6.

Motora apstādināšana
1. Noòemiet roku no akseleratora sviras (17. att.). 

Atdzesējiet motoru, ïaujot tam darboties 
tukšgaitā.

2. Pārslēdziet aizdedzes slēdzi STOP (O) pozīcijā 
(17. att.). b. 17).

Zāliena trimera turēšana
Pirms ierīces izmantošanas nostājieties darba 
pozīcijā (20. att.). Pārbaudiet sekojošo:

Vai ierīces izmantotājs nēsā acu aizsargu 
un piemērotu apìērbu.
Vai plecu siksna nostādīta pareizajā augstumā.
Vai roktura stienis ir nostādīts tā, ka Jūs to varat 
satvert ar delnām, neizstiepjot rokas.
Ierīce atrodas zem vidukïa līnijas.
Turiet griezējuzliktni paralēli zemes virsmai, 
lai varētu sasniegt pïaušanai paredzētos augus, 
ierīces izmantotājam nenoliecoties uz priekšu.

Trimera pavediena garuma nostādīšana
Ar piesārienpogas griezējuzliktni var padot trimera 
pavedienu bez motora apstādināšanas. Lai padotu 
vairāk pavediena, viegli uzsitiet griezējuzliktni pret 
zemi (21. att.), vienlaicīgi ïaujot zāliena trimerim 
darboties ar lielu ātrumu.

NORĀDĪJUMS: Trimera pavedienam vienmēr jābūt 
ar maks. garumu. Pavediena padošana kïūst 
vienmēr grūtāka, trimera pavedienam saīsinoties.

Katru reizi, kad tiek uzsista galva, tiek padoti tieši 
25 mm griezējpavediena. Ja tiek padots garāks 
pavediens, tad viens no griezējuzliktòa 
aizsargvairoga asmeòiem nogriež pavedienu 
nepieciešamajā garumā. Vislabāk ir pieskārienpogu 
viegli uzsist pret kailu vai cietu zemi. Ja Jūs 
mēìināsiet trimera pavedienu padot augstā zālē, 
tad motors var noslāpt. Ievērojiet, lai trimera 
pavediens būtu vienmēr pilnībā pagarināms. 
Pavediena padošana kïūst sarežìītāka, trimera 
pavedienam saīsinoties.

NORĀDĪJUMSW Nevadiet pieskārienpogu pa zemi.
Pavediens var pārtrūkt sakarā ar

samudžināšanos ar svešíermeòiem,
normālu materiāla nogurumu,
resnkātainu nezāïu griešanas mēìinājumiem,
sitieniem pret sienām un dārza žogiem utt.

PADOMI VISLABĀKO GRIEŠANAS REZULTĀTU 
SASNIEGŠANAI

Turiet griezējuzliktni paralēli zemes virsmai.
Grieziet tikai ar pavediena galu, īpaši mūru 
tuvumā. Griešana vairāk par galu samazina 
griešanas spējas un var izraisīt motora pārslodzi.
Zāli garāku par 20 cm grieziet nelielās pakāpēs 
no augšas uz leju, lai novērstu priekšlaicīgu 
pavediena nodilšanu un motora pretestību.
Ja iespējams, grieziet no kreisās uz labo pusi. 
Griežot pa labi, uzlabojas ierīces griešanas jauda. 
Zāles pārpalikumi tad netiek atsviesti ierīces 
izmantotāja virzienā.
Virziet zāliena trimeri lēnām nepieciešamajā 
augstumā un virzieties no griešanas zonas. 
Virzieties uz priekšu vai atpakaï, vai no vienas 
puses uz otru. Ar īsāku objektu griešanu var 
sasniegt labākus rezultātus.
Grieziet tikai tad, kad zāle un nezāles ir sausas.

Griezējpavediena ilgizturība atkarājas no:

iepriekš minēto griešanas padomu ievērošanas;
griešanai paredzētajiem augiem;
vietas, kur notiek griešana.
Piemēram, pavediens nolietojas ātrāk, ja griešana 
notiek pie mājas sienas, nekā griežot pie koka. 
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DEKORATĪVĀ GRIEŠANA
Dekoratīvo griezumu var panākt, ja tiek nogriezti visi 
augi ap kokiem, stabiem, žogiem utt.

Pagrieziet visu ierīci tā, lai griezējuzliktnis tiktu turēts 
30ø leòíī pret zemi (22. att.).

DARBINĀŠANA AR GRIEZĒJASMENI
Pirms darbināšanas, lūdzu, nostādiet ierīci darba 
pozīcijā (20. att.). Sk. ”Zāliena trimera turēšana”.

Padomi griezējasmeòa darbināšanai:

Grieziet ritmiski:

Nostājieties stingri un ērti uz zemes.
Padodiet pilnu gāzi pirms došanās uz griešanai 
paredzēto sektoru. Padodot pilnu gāzi, asmens 
griež ar maksimālo griešanas jaudu un tādēï tik 
viegli neieíeras, neapstājas, kā arī neizraisa 
asmens grūdienus, kuri var izraisīt ar ierīci 
strādājošā un citu personu nopietnus 
ievienojumus.

Grieziet, pagriežot íermeòa augšējo daïu no labās 
uz kreiso pusi.
Vienmēr atlaidiet akseleratora sviru un nostādiet 
motora darbību tukšgaitā, ja griešana nenotiek. 
Pagrieziet ierīci tajā pašā virzienā, kāds ir 
asmenim griešanas laikā. Tas veicina griešanu.
Speriet vienu vai vairākus soïus uz nākošo 
griešanas zonu pēc atpakaïatvēziena un atkal 
stingri nostājieties.
Asmens ir aprīkots ar otru griezējmalu, kuru var 
izmantot, asmeni noòemot, apgriežot un atkal 
instalējot.

Ievērojiet šos norādījumus, lai novērstu augu 
aptīšanos ap asmeni.

Grieziet ar pilnu gāzi.
Veiciet atvēzienu no labās uz kreiso pusi griešanai 
paredzētajos augos (23. att.).
Izvairieties no tikko nogrieztajiem augiem, 
izdarot atvēzienu atpakaï.

APKOPE UN REMONTS

Uzmanību: Pirms visiem ierīces apkopes darbiem:
– Izslēdziet motoru.
– Nogaidiet, līdz visu kustīgo detaïu darbība pilnīgi 

apstājas; motoram jābūt atdzesētam.
– Noòemiet motora aizdedzes sveces spraudni tā, 

lai nebūtu iespējama motora nejauša palaide.
Veiciet visus remontdarbus tikai specializētajā 
darbnīcā.

Sezonas beigās uzticiet ierīces pārbaudi un apkopi 
specializētajai darbnīcai.

Griezējpavediena iebūve
Šajā nodaïā tiek aprakstīta gan Split-LineTM, gan arī 
vienkārša standartpavediena instalācija. 
Standartpavediens.

Vienmēr izmantojiet rezerves griezējpavedienu ar 
2,41 mm diametru. Motors var sakarst un sabojāties, 
izmantojot griezējpavedienu ar dažādu garumu, nekā 
tas norādīts.

Pastāv divas griezējpavediena nomaiòas iespējas:

Jaunā pavediena uztīšana uz iekšējās spoles
Iekšējās spoles iebūve ar iepriekš uztītu 
pavedienu

Pavediena uztīšana uz esošās iekšējās spoles
1. Ar vienu roku turiet ārējo spoli un, griežot 

pieskārienpogu pulksteòrādītāju virzienā, 
ar otru roku atlaidiet (24. att.). Pārbaudiet, 
vai pieskārienpogas iekšpusē esošo skrūvi var 
brīvi kustināt. Nomainiet pieskārienpogu, ja tā ir 
bojāta.

2. Novelciet iekšējo spoli no ārējās. (24. att.).
3. Izòemiet iekšējās spoles atsperi (24. att.).
4. Iekšējās spoles, atsperes, vārpstas un spoles 

iekšējās virsmas tīrīšanai izmantojiet tīru drāniòu 
(25. att.).

5. Pārbaudiet iekšējās un ārējās spoles sazobes 
nolietojumu (26. att.). Ja nepieciešams, noòemiet 
grāti vai nomainiet spoli.

NorādījumsW Split-LineTM (dubultpavedienu) var 
izmantot tikai uz spoles ar rievjveida caurumiem. 
Savruppavedienu var izmantot uz abiem spoles 
tipiem. Spoles tipa noteikšanai izmantojiet 
27. attēlu.

NorādījumsW Instalējot ierīcē, vienmēr izmantojiet 
pareizu trimera pavediena garumu. Ja pavediens 
ir par garu, tad iespējams, ka tas netiks pareizi 
padots.
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Parasta pavediena instalācija.
Lai instalētu Split-Line™, lūdzu izlasiet 
8. punktu.
6. Paòemiet apm. 7,3 metrus jaunu trimera 

pavedienu un salokiet vidējā garumā. Ieveriet 
katru pavediena galu attiecīgi caur vienu no abiem 
caurumiem spolē (28. att.). Izvelciet pavedienu 
caur spoli tā, lai cilpa būtu pēc iespējas mazāka.

7. Uztiniet pavedienus uz spoles ciešās, vienmērīgās 
kārtās (29. att.). Uztiniet pavedienu uz spoles 
norādītajā virzienā. Novietojiet rādītājpirkstu starp 
abiem pavedieniem, lai novērstu to pārklāšanos. 
Nenosedziet pavediena galus. Tālāk ar 11. soli.

Split-Line™
8. Paòemiet apm. 3,65 metrus garu jaunu trimera 

pavedienu. Ieveriet pavediena galu caur vienu 
no abiem spoles caurumiem (30. att.). 
Velciet pavedienu caur spoli, līdz pāri paliek vēl 
tikai apm. 10 cm.

9. Ieveriet pavediena galu vaïējā spoles caurumā 
un stingri novelciet pavedienu, lai cilpa būtu pēc 
iespējas mazāka (30. att.).

10. Pirms uztīšanas sadaliet pavedienu apm. 15 cm 
garumā.

11. Uztiniet pavedienu ciešās, vienmērīgās kārtās 
uz spoles norādītajā virzienā.

NorādījumsW Ja pavediens netiek uztīts uz spoles 
norādītajā virzienā, tad tā rezultātā griezējuzliktnis 
darbojas nepareizi.

12. Ieveriet pavediena galus divās turētājrievās 
(31. att.).

13. Ieveriet pavediena galus caur gultòa ieliktòiem  
spoles korpusā un ievietojiet spoli ar atsperi 
spoles korpusā (24. att.). Saspiediet kopā spoli un 
spoles korpusu. Turiet spoli un spoles korpusu un 
vienlaicīgi satveriet pavediena galus un stingri 
velciet, lai atbrīvotu pavedienu no spoles 
turētājrievām.

NorādījumsW Atsperei jābūt piestiprinātai pie spoles 
pirms griezējuzliktòa montēšanas no jauna.

14. Turiet spoli savā vietā un instalējiet 
pieskārienpogu, griežot pa kreisi. Stingri 
pievelciet.

Spoles iebūve ar iepriekš uztītu pavedienu
1. Ar vienu roku turiet ārējo spoli un, griežot 

pieskārienpogu pulksteòrādītāju virzienā, 
ar otru roku atlaidiet (24. att.). Pārbaudiet, vai 
pieskārienpogas iekšpusē esošo skrūvi var brīvi 
kustināt. Nomainiet pieskārienpogu, ja tā ir 
bojāta.

2. Novelciet iekšējo spoli no ārējās (24. att).
3. Izòemiet iekšējās spoles atsperi (24. att.).

4. Iekšējās spoles, atsperes, vārpstas un spoles 
iekšējās virsmas tīrīšanai izmantojiet tīru drāniòu.

5. Ievietojiet atsperi jaunajā iekšējā spolē.
PiezīmeW Atsperei jābūt iebūvētai uz iekšējās spoles 

pirms pavedienspoles ievietošanas no jauna.
6. Ieveriet pavediena galus ārējās spoles actiòās 

(32. att.).
7. Ievietojiet jauno iekšējo spoli ārējā spolē (32. att.). 

Tad spiediet, lai savienotu abas spoles. Turot 
iekšējo un ārējo spoli, satveriet pavediena galus 
un stingri tos velciet, lai atsegtu abu spoles 
turētājrievu pavedienu.

8. Stingri turiet iekšējo spoli un, griežot 
pieskārienpogu pretēji pulksteòrādītāju 
virzienam, no jauna stingri pievelciet.

GAISA FILTRA APKOPE
Gaisa filtra/trokšòu slāpētāja nosega 
noòemšana
1. Noòemiet (4) skrūves, kuras tur gaisa filtra/

trokšòu slāpētāja nosegu (33. att.).
2. Noòemiet motora apvalku.
Gaisa filtra tīrīšana
Tīriet un eïïojiet gaisa filtru ik pēc 10 darba stundām. 
Tā ir svarīga apkopes daïa. Gaisa filtra nepietiekamas 
apkopes dēï garantijas prasības tiek DZĒSTAS.
1. Noòemiet gaisa filtra/trokšòu slāpētāja nosegu. 

Sk. Gaisa filtra/trokšòu slāpētāja nosega 
noòemšanaK

2. Noòemiet gaisa filtru aiz gaisa filtra/trokšòu 
slāpētāja nosega (34. att.).

3. Mazgājiet gaisa filtru ar ūdeni un tīrīšanas līdzekli 
(35. att.). Labi izskalojiet filtru. Atlikušo ūdeni 
izspiediet. Labi izžāvējiet.

4. Viegli ieeïïojiet filtru ar tīru eïïu (36. att.).
5. Izspiediet filtru, lai eïïa varētu sadalīties un atlikušo 

eïïu noòemiet (37. att.).
6. No jauna iebūvējiet gaisa filtru gaisa filtra/trokšòu 

slāpētāja nosegā (34. att.).
NORĀDĪJUMSW Izmantojot ierīci bez gaisa filtra un 

gaisa filtra/trokšòu slāpētāja nosega, garantijas 
prasības tiek DZĒSTAS.

Gaisa filtra/trokšòu slāpētāja nosega 
INSTALĒŠANA
1. Novietojiet gaisa filtra/trokšòu slāpētāja nosegu 

virs karburatora un trokšòu slāpētāja pakaïējās 
daïas.

2. Ievietojiet gaisa filtra/trokšòu slāpētāja nosega 
caurumos četras (4) skrūves (33. att.) un 
pievelciet. Izmantojiet plakanu skrūvgriezi vai 
T-20 Torx skrūvgrieža ieliktni. Nepievelciet pārāk 
cieši.
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APKOPE UN REMONTS

Karburatora noregulēšana
Apgriezienu skaitu  tukšgaitā var nostādīt ar skrūvi 
(38. att.). Uzticiet šo noregulēšanu tikai 
specializētajai darbnīcai.

Aizdedzes sveces pārbaude/ievietošana
Izmantojiet Champion RDJ7Y aizdedzes sveci 
(vai līdzvērtīgu aizdedzes sveci). Nepieciešamais 
atstatums starp elektrodiem sastāda 0,63 mmK 
Pēc 50 darba stundām izòemiet aizdedzes sveci 
un pārbaudiet tās stāvokli.

1. Izslēdziet motoru un ïaujiet tam atdzist. 
2. Noòemiet aizdedzes sveces spraudni.
3. Notīriet vietu ap aizdedzes sveci. 
4. Ar aizdedzes sveces atslēgu izskrūvējiet 

aizdedzes sveci pa kreisi.
5. Pārbaudiet/noregulējiet 0,63 mm atstatumu 

starp elektrodiem (39. att.).
NorādījumsW Nomainiet bojātu, nokvēpušu vai netīru 
aizdedzes sveci.

6. Ieskrūvējiet aizdedzes sveci un stingri pievelciet ar 
12,3–13,5 Nm griezes momentu. Nepievelciet 
pārāk cieši.

TĪRĪŠANA
Ierīces ārējā korpusa tīrīšanai izmantojiet nelielu 
suku. Neizmantojiet asus tīrīšanas līdzekïus. 
Saimniecības tīrīšanas līdzekïi, kuri satur aromātiskās 
eïïas, kā priežu eïïu vai citronu, kā arī šíīdinātāji kā 
petroleja var sabojāt plastmasas korpusu un rokturi. 
Noslaukiet mitras vietas ar mīkstu lupatu.

UZGLABĀŠANA
Ja ierīces degvielas tvertnē ir degviela, nekad 
neuzglabājiet ierīci vietās, kur degvielas tvaiki 
var saskarties ar dzirkstelēm vai atklātu uguni.
Pirms uzglabāšanas atdzesējiet motoru.
Uzglabājiet ierīci sausumā, noslēgtu vai stāvus, 
lai novērstu tās bojājumus, kā arī citu personu 
patvaïīgu rīkošanos ar to. Uzglabājiet ierīci 
bērniem nepieejamās vietās.

ILGSTOŠA UZGLABĀŠANA
Ja ierīcei nepieciešama ilgstoša uzglabāšana, 
tad rīkojieties sekojoši:

1. Izlejiet no degvielas tvertnes visu degvielu un 
iepildiet kādā tvertnē ar to pašu divtaktu motoru 
maisījumu. Neizmantojiet degvielu, kura ir 
uzglabāta vairāk par 60 dienām.

2. Palaidiet motoru un ïaujiet tam darboties, līdz tas 
apstājas. Ar to tiek panākts, ka karburatorā 
nesaglabājas degviela.

3. Atdzesējiet motoru. Izòemiet aizdedzes sveci un 
ielejiet cilindrā 30 ml augstas kvalitātes motoreïïu 
vai divtaktu eïïu. Lēnām velciet palaides trosi, lai 
eïïa varētu sadalīties. No jauna instalējiet 
aizdedzes sveci.

NORĀDĪJUMSW Izòemiet aizdedzes sveci un izlejiet 
visu eïïu no cilindra pirms zāliena trimera 
palaišanas pēc uzglabāšanas.

4. Rūpīgi notīriet ierīci un pārbaudiet detaïu 
vaïīgumu vai bojājumus. Izlabojiet vai nomainiet 
bojātās detaïas un pievelciet vaïīgās skrūves, 
uzgriežòus un tapas. Tagad ierīci var uzglabāt.

5. Uzglabājiet ierīci sausumā, noslēgtu vai stāvus, 
lai novērstu tās bojājumus, kā arī citu personu 
patvaïīgu rīkošanos ar to. Uzglabājiet ierīci 
bērniem nepieejamās vietās.

GARANTIJA
Katrā valstī ir spēkā mūsu sabiedrības vai importētāja 
izdotie garantijas noteikumi. Garantijas termiòa 
ietvaros tiek sniegta Jūsu ierīces bojājumu 
bezmaksas novēršana, ja par cēloni tam ir bijuši 
materiāla vai ražošanas defekti. 
Garantijas realizēšanas gadījumā griezieties, lūdzu, 
pie sava pārdevēja vai tuvākajā filiālē.
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DEFEKTU NOVĒRŠANA

Papildjautājumu gadījumā griezieties pie vietējā līgumpārdevēja.
Visa šīs lietošanas pamācības informācija, attēli un specifikācijas balstās uz visjaunāko informāciju par ražojumu 
uz aktuālo iespiešanas laika datumu. Tiek paturētas tiesības uz izmaiòām jebkurā laikā bez iepriekšēja 
paziòojuma. 

MOTORU NEVAR IEDARBINĀT
CĒLONIS PASĀKUMI
Aizdedzes slēdzis atrodas uz AUS – IZSL Nostādiet slēdzi uz AN

Tukša benzīna tvertne Uzpildiet benzīna tvertni

Sūknītis nav pietiekami nospiests līdz galam 10 reizes lēnām nospiediet sūknīti līdz galam

Motors noslāpis Spiediet akseleratora sviru un velciet palaides trosi.
Nolietota vai nepareizi samaisīta degviela Iztukšojiet degvielas tvertni/uzpildiet ar svaigu 

degvielas maisījumu

Netīra aizdedzes svece Nomainiet vai notīriet aizdedzes sveci

NEVIENMĒRĪGA MOTORA DARBĪBA TUKŠGAITĀ
CĒLONIS PASĀKUMI
Aizsērējis gaisa filtrs Tīriet vai nomainiet gaisa filtru

Nolietota vai nepareizi samaisīta degviela Iztukšojiet degvielas tvertni/uzpildiet ar svaigu 
degvielas maisījumu

Nepareizi nostādīts karburators Nododiet karburatoru noregulēšanai kompetentam 
servisa dienesta personālam

MOTORS STRĀDĀ BEZ PAĀTRINĀJUMA
CĒLONIS PASĀKUMI
Nolietota vai nepareizi samaisīta degviela Iztukšojiet degvielas tvertni/uzpildiet ar svaigu 

degvielas maisījumu

Nepareizi nostādīts karburators Nododiet karburatoru noregulēšanai kompetentam 
servisa dienesta personālam

MOTORAM SLIKTA JAUDA VAI TAS GRIEŠANAS LAIKĀ APSTĀJAS
CĒLONIS PASĀKUMI
Griezējgalviòa sapinusies zālē Izslēdziet motoru un notīriet griezējuzliktni

Aizsērējis gaisa filtrs Tīriet vai nomainiet gaisa filtru

Nolietota vai nepareizi samaisīta degviela Iztukšojiet degvielas tvertni/uzpildiet ar svaigu 
degvielas maisījumu

Nepareizi nostādīts karburators Nododiet karburatoru noregulēšanai kompetentam 
servisa dienesta personālam

GRIEZĒJGALVIÒA AIZTUR PAVEDIENU
CĒLONIS PASĀKUMI
Griezējgalviòa sapinusies zālē Izslēdziet motoru un notīriet griezējuzliktni

Griezējgalviòā nav pavediena Uztiniet jaunu pavedienu

Iesprūdusi spole Nomainiet spoli
Netīra griezējgalviòa Notīriet spoli un spoles korpusu

Izkusis pavediens Demontējiet, izòemiet sakausēto detaïu un no 
jauna uztiniet pavedienu

Uztinot pavediens sagriežas Demontējiet un no jauna uztiniet pavedienu

Pavediens netiek pietiekami padots Viegli uzsitiet pieskārienpogai un izvelciet 
pavedienu, līdz 10 cm pavediena atrodas ārpus 
griezējuzliktòa

0740_Teil_D.book  Seite 91  Mittwoch, 21. November 2007  12:25 12




