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Opis delov

Opis dijelova

Opis delova

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e

Osade kirjeldusi

Dalių aprašymas

Detaïu apraksts

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e

1. Vžigalna svečka 11. Tuljava z nitjo
2. Čep na posodi za olje 12. Rezilo za rezanje 
3. Pokrov rezervoarja s pokrovom
4. Ročica zračnega dušilca 13. Cevasti ročaj
5. Sesalna črpalka/ 14. Sklopka na ročaju

ročna črpalka 15. Ročica za plin
6. Pokrov zračnega filtra 16. Vžigalno stikalo
7. Nožna opora 17. Držalo naramnika
8. Ročaj 18. Ročaj
9. Rezilo za rezanje niti 19. Ročaj zaganjalnika
10. Pokrov nasadka za rezanje 20. Izpušna cev

1. Svijećica 11. Namotaj
2. Zatvarač cijevi za ulje 12. Nož sa štitnikom
3. Poklopac spremnika 13. Trup
4. Poluga čoka 14. Spojka rukohvata
5. Usisna pumpa / primer 15. Poluga gasa
6. Poklopac zračnog filtera 16. Prekidač paljenja
7. Nožni oslonac 17. Naramenica
8. Rukohvat 18. Ručka trupa
9. Oštrica za rezanje niti 19. Ručka startera
10. Štitnik reznog umetka 20. Ispušna cijev

1. Svećica za paljenje 11. Kalem s koncem
2. Čep na posudi za ulje 12. Sečivo za rezanje 
3. Poklopac rezervoara s poklopcem
4. Poluga prigušivača 13. Cevasta drška

vazduha 14. Spojnica drške
5. Usisna pumpa/ 15. Poluga za gas

ručna pumpa 16. Prekidač za paljenje
6. Poklopac vazdušnog filtra 17. Držač naramenika
7. Nožni oslonac 18. Ručica
8. Ručka 19. Ručica startera
9. Sečivo za rezanje konca 20. Izduvna cev
10. Poklopac umetka 

za rezanje

1. Ceña μa²å¨a¸åø 11. Ka¹ºò®a c ¹på¯¯ep¸o¼ 

2. Cæå¸aø ÿpo¢®a æec®o¼

3. Kp¾ò®a ¹oÿæå¸o¨o 12. Peªº®¹op

¢a®a 13. Ò¹a¸¨a

4. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø 14. Ò¹a¸¨ooe cýeÿæe¸åe

oμªºò¸o¼ μacæo¸®o¼ 15. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø 

5. K¸oÿ®a pºñ¸o¼ ªpocceæ¿¸o¼

ÿoª®añ®å μacæo¸®o¼

¹oÿæåa (ÿpå¯ep) 16. �¾®æ÷ña¹eæ¿ 

6. Kp¾ò®a oμªºò¸o¨o μa²å¨a¸åø

íåæ¿¹pa 17. Xo¯º¹ ªæø ®peÿæe¸åø 

7. Ho²¸o¼ ºÿop ÿæeñeo¨o pe¯¸ø

8. Pº®oø¹®a ºÿpaæe¸åø 18. Pº®oø¹®a

9. Ho² o¨pa¸åñå¹eæø 19. Pº®oø¹®a ¹pocå®a 

ªæå¸¾ c¹ap¹epa

¹på¯¯ep¸o¼ æec®å 20. ¦æºòå¹eæ¿

10. ³aóå¹¸¾¼ ®o²ºx

1. ³aÿaæå¹eæ¸a ceó 11. ¡o¢å¸a μa ®o¸ýå
2. Kaÿañ®a ¸a ¯acæo¹o 12. Pe²eóo oc¹påe
3. Kaÿañ®a ¸a peμepoapa c ÿpeªÿaμå¹eæ
4. Æoc¹ ¸a c¯º®aña 13. ™øæo
5. C¯º®a¹eæ¸a ÿo¯ÿa/ 14. C½eªå¸å¹eæ ¸a ¹øæo¹o

ÿpå¯ep 15. Æoc¹ ¸a ¨aμ¹av
6. Kaÿa® ¸a ½μªºò¸åø 16. Kæ÷ñ μa μaÿaæa¸e

íåæ¹½p 17. ©½p²añ μa ®oæa¸å¹e
7. Oÿopa μa ®pa®a μa pa¯e¸e
8. Æoc¹ ¸a ªp½²®a¹a 18. ©p½²®a ¸a ¹øæo¹o
9. Oc¹påe μa o¹pøμa¸e 19. ©p½²®a ¸a c¹ap¹epa

¸a ®o¸eýa 20. Aºcÿºx
10. Kaÿa® ¸a ÿpåc¹a®a¹a

μa pøμa¸e

1. Süüteküünal 11. Jõhvi pool
2. Õlikork 12. Lõiketera koos kattega
3. Kütusepaagi kork 13. Vars
4. Õhuklapi hoob 14. Ühendusmuhv
5. Kütusepump/primer 15. Gaasihoob
6. Õhufiltri kate 16. Süütelukk
7. Jalatugi 17. Õlarihma kinnitus
8. Käepideme vars 18. Varre käepide
9. Jõhvi lõiketera 19. Starteri käepide
10. Lõikemehhanismi kate 20. Väljalase

1. Degimo žvake 11. Siūlo ritė
2. Alyvos bakelio kamštis 12. Geležte su gaubtu
3. Bako kamštis 13. Strypas
4. Droselio svirtis 14. Strypo mova
5. Isiurbimo siurblys/ 15. Akceleratoriaus svirtis

paleidiklis 16. Užvedimo jungiklis
6. Oro filtro dangtelis 17. Peciu diržo laikiklis
7. Atrama 18. Strypo rankena
8. Rankenos strypas 19. Starterio rankenele
9. Siūlo nupjovimo geležte 20. Išmetimo vamzdis
10. Pjovimo priedo gaubtas

1. Aizdedzes svece 12. Griezējasmens 
2. Eïïas noslēgs ar nosegu
3. Tvertnes vāks 13. Kāts
4. Droseles svira 14. Roktura sajūgs
5. Uzsūcējsūknis/sūknītis 15. Akseleratora svira
6. Gaisa filtra vāks 16. Aizdedzes slēdzis
7. Kājas balsts 17. Plecu siksnas
8. Roktura stienis nostiprinājums
9. Pavediena 18. Sieòa rokturis

griezējasmens 19. Startera rokturis
10. Griezējuzliktòa nosegs 20. Izplūdes caurule
11. Pavedienspole

1. Ceîåñ®a μa ÿaæeùe 11. Ha¯o¹®a ¸a ®o¸eý
2. Ñeÿ ¸a o¹op μa ¯acæo 12. Ho² μa pe²eùe 
3. Kaÿa® ¸a peμepoapo¹ co o¢æo¨a
4. Pañ®a ¸a caºxo¹ 13. ™eæo
5. ¥º¯ÿa μa ò¯º®ºaùe/14. Cÿoj®a μa ªp²eùe

ÿpaj¯ep 15. Pañ®a μa ¨ac
6. O¢æo¨a ¸a íåæ¹ep 16. ¥pe®å¸ºañ μa ÿaæeùe

μa oμªºx 17. ©p²añ ¸a ÿpe®ºpa-
7. ¥o¹ÿåpañ μa ¸o¨a ¯e¸c®å pe¯e¸
8. ©pò®a 18. ©pò®a ¸a ¹eæo¹o
9. Ho² μa pe²eùe ¸a 19. Pañ®a μa c¹ap¹ºaùe

®o¸eý 20. Åμªº
10. O¢æo¨a ¸a ªoªa¹o® 

μa pe²eùe
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Opis delov – Sl. 1–5

Opis dijelova – crt.1–5

Opis delova – Sl. 1–5

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 1—5.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 1—5

Osade kirjeldus – joon. 1–5

Dalių aprašymas – Pav. 1–5

Detaïu apraksts – 1.–5. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 1—5

1

2 3

4 5

1. Balanca 5. Spodnja objemka
2. Vijak 6. Matica
3. Zgornja objemka 7. Hitro zapiralo
4. Srednja objemka

1. Hvatna šipka 5. Donja stezaljka
2. Vijak 6. Matica
3. Gornja stezaljka 7. Brzi zapor
4. Središnja stezaljka

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

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¿ 

®peÿæe¸åø

1. ©p½²®a 5. ©oæ¸a ®æe¯a

2. �å¸¹ 6. ¦a¼®a

3. ¦op¸a ®æe¯a 7. Kaÿa® μa ¢½pμo 

4. Cpeª¸a ®æe¯a μa¹apø¸e

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

1. Rankena 5. Apatinis gnybtas
2. Varžtas 6. Veržlė
3. Viršutinis gnybtas 7. Apkaba
4. Vidurinis gnybtas

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

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
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Odvisno od izvedbe – Opis delov – Sl. 6–8

Ovisno o izvedbi – opis dijelova – crt. 6–8

Zavisno od izvedbe – Opis delova – Sl. 6–8

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 6—8.

� μaåcå¯oc¹ o¹ ¯oªeæa — 

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 6—8

Vastavalt mudelile – 
Osade kirjeldus – joon. 6–8

Priklausomai nuo konstrukcijos –
Dalių aprašymas – Pav. 6–8

Atkarībā no modeïa – 
Detaïu apraksts – 6–8. att.

³aåc¸o oª åμeª¢a¹a — 

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 6—8
1. Sklopka na ročaju 5. Glavna odprtina
2. Sprožilni gumb 6. Zgornja cev vretena
3. Vijačno držalo 7. Spodnja cev vretena
4. Vodilni žleb

1. Spojka rukohvata 5. Glavni otvor
2. Pokretačko dugme 6. Gornja osovinska cijev
3. Hvat vijka 7. Donja osovinska cijev
4. Vodilični žlijeb

1. Spojnica drške 5. Glavni otvor
2. Okidno dugme 6. Gornja cev vratila
3. Obrtna ručka 7. Donja cev vratila
4. Vodeći žleb

6
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1. Ò¹a¸¨ooe cýeÿæe¸åe 5. O¹epc¹åe 

2. Íå®cåpº÷óaø ®¸oÿ®a  coeªå¸å¹eæ¿¸o¼

3. ³a²å¯¸aø pº®oø¹®a ¯ºí¹e

4. Haÿpaæø÷óaø 

íå®cåpº÷óe¼ ®¸oÿ®å

6. �epx¸øø ò¹a¸¨a

7. H²¸øø ò¹a¸¨a

1. C½eªå¸å¹eæ ¸a ¹øæo¹o 4. Ka¸aæ

2. ¡º¹o¸ μa 5. Oc¸oe¸ o¹op

oco¢o²ªaa¸e 6. ¦op¸a ¹p½¢a ¸a aæa

3. ©p½²®a ¸a å¸¹ 7. ©oæ¸a ¹p½¢a ¸a aæa

1. Ühendusmuhv 5. Peaava
2. Vabastusnupp 6. Võllitoru ülaosa
3. Nupp 7. Võllitoru alaosa
4. Juhtsüvend

1. Strypo mova 5. Pagrindinė skylė
2. Įjungimo mygtukas 6. Viršutinis gofruotasis
3. Veržimo rankena vamzdis
4. Kreipiamasis griovelis 7. Apatinis gofruotasis

vamzdis

1. Roktura sajūgs 5. Galvenais caurums
2. Iedarbināšanas poga 6. Augšējā caurule
3. Vītòrokturis 7. Apakšējā caurule
4. Vadrievab

1. Cÿoj®a μa ªp²eùe 5. ¦æae¸ o¹op

2. Koÿñe μa ®æºñºaùe 6. ¦op¸a ýe®a ¸a ¹eæo¹o

3. ³aoj¸a pañ®a 7. ©oæ¸a ýe®a ¸a ¹eæo¹o

4. �oªeñ®å ®a¸aæ
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Opis delov – Sl.  9–12

Opis dijelova – crt. 9–12

Opis delova – Sl. 9–12

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 9—12.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 9—12

Osade kirjeldus – joon. 9–12

Dalių aprašymas – Pav. 9–12

Detaïu apraksts – 9–12.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 9—12

1. Zaščitna pločevina 5. Pogonska gred
rezalnega nastavka 6. Ohišje pogonske gredi

2. Vijaki 7. Reža za varnostno palico
3. Pritrditev zaščitne 8. Odprtina na puši gredi

pločevine 9. Rezalni nastavek
4. Varnostna palica 10. Držalo rezalnika

1. Zaštitni lim članka 6. Kućište pogonske osovine
za rezanje 7. Prorez sigurnosne šipke

2. Vijci 8. Osovinski utični otvor
3. Učvršćenje zaštitnog lima 9. Članak za rezanje
4. Sigurnosna šipka 10. Držač rezne glave
5. Pogonska osovina

1. Zaštitni lim na umetku 6. Kućište pogonskog vratila
za rezanje 7. Prorez za sigurnosnu šipku

2. Zavrtnji 8. Rupa na košuljici vratila
3. Učvršćenje zaštitnog lima 9. Umetak za rezanje
4. Sigurnosna šipka 10. Držač sečiva
5. Pogonsko vratilo

1. ³aóå¹¸¾¼ ®o²ºx 7. O¹epc¹åe  ñaò®e 

peªº®¹opa2. �å¸¹¾

3. Cºÿÿop¹ 8. O¹epc¹åe  c¹ºÿåýe 

aæa4. C¹oÿop¸¾¼ c¹ep²e¸¿

5. �aæ 9. Ka¹ºò®a c ¹på¯¯ep¸o¼ 

6. C¹ºÿåýa aæa æec®o¼

10. ©ep²a¹eæ¿ ¸o²a

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 æa¯apå¸a ¸a aæa

4. ¥peªÿaμe¸ æoc¹ 9. ¥påc¹a®a μa pøμa¸e

5. ³aªå²aó aæ 10. ©½p²añ ¸a pe²eóa¹a

ÿpåc¹a®a

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

kinnitusalus 9. Trimmipea
4. Lukustusvarras 10. Lõike hoidja
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. Geležtes 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. Griežòa nostiprinājums

1. ³aò¹å¹e¸ æå¯ 6. Kºîåò¹e ̧ a ÿo¨o¸c®o¹o 

¸a ªoªa¹o®o¹ pa¹åæo

μa 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 μa pe²eùe
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Opis delov – Sl. 13–18

Opis dijelova – crt. 13–18

Opis delova – Sl. 13–18

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 13—18.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 13—18

Osade kirjeldus – joon. 13–18

Dalių aprašymas – Pav. 13–18

Detaïu apraksts – 13.–18. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 13—18

1. Matica 7. O-obroč
2. Držalo rezalnika 8. Priključna cev za polnjenje
3. Rezalnik za rezanje 9. Priključna cev za polnjenje
4. Varnostna palica rezervoarja
5. Ohišje pogonske gredi 10. Rezervoar za bencin
6. Čep na posodi za olje 11. Pokrov rezervoarja

1. Matica 7. O-prsten
2. Držač rezne glave 8. Cijev za točenje ulja
3. Nož 9. Cijev za točenje goriva
4. Sigurnosna poluga 10. Spremnik goriva
5. Kućište pogonske osovine 11. Poklopac spremnika goriva
6. Zatvarač cijevi za ulje

1. Navrtka 7. O-prsten
2. Držač sečiva 8. Priključna cev za punjenje
3. Sečivo za rezanje 9. Priključna cev za punjenje
4. Sigurnosna šipka rezervoara
5. Kućište pogonskog vratila 10. Rezervoar za benzin
6. Čep na posudi za ulje 11. Poklopac rezervoara

1. ¦a¼®a 7. O-o¢paμ¸aø ÿpo®æaª®a

2. Íå®cåpº÷óaø òa¼¢a 8. �ÿºc®¸o¼ ÿa¹pº¢o®

3. Pe²ºóå¼ ¸o² 9. ¦opæoå¸a ¹oÿæå¸o¨o 

4. C¹oÿop¸¾¼ c¹ep²e¸¿ ¢a®a

5. �aæ 10. ™oÿæå¸¾¼ ¢a®

6. Cæå¸aø ÿpo¢®a 11. Kp¾ò®a ¹oÿæå¸o¨o 

¢a®a

1. ¦a¼®a 6. Kaÿañ®a ¸a ¯acæo¹o

2. ©½p²añ ¸a pe²eóa¹a 7. O-ÿp½c¹e¸

ÿpåc¹a®a 8. ¦½pæo ¸a o¹opa

3. Pe²eóo oc¹påe 9. ¦½pæo ¸a o¹opa

4. ¥peªÿaμe¸ æoc¹ ¸a peμepoapa

5. Kopÿºc ¸a 10. Peμepoap μa ¢e¸μå¸

μaªå²aóåø aæ 11. Kaÿañ®a ¸a peμepoapa

1. Mutter 7. O-rõngas
2. Lõike hoidja 8. Täiteava
3. Lõiketera 9. Kütusepaagi täitetoru
4. Kaitsekäepide 10. Kütusepaak
5. Ajami võlli korpus 11. Kütusepaagi kork
6. Õlikork

1. Veržle 6. Alyvos bakelio kamštis
2. Geležtes laikiklis 7. Žiedas
3. Geležte 8. Pildymo atvamzdis
4. Tvirtinimo strypas 9. Bako pildymo atvamzdis
5. Pavaros veleno 10. Bako kamštis

korpusas 11. Kuro bako kamštį

1. Uzgrieznis 6. Eïïas nosegs
2. Griežòa nostiprinājums 7. O gredzens
3. Griezējasmens 8. Ielietne
4. Aizsargstienis 9. Tvertnes ielietne
5. Piedziòas vārpstas 10. Benzīna tvertne

korpuss 11. Tvertnes vāks

1. Hap¹®a 7. O-ÿpc¹e¸

2. ©p²añ μa pe²eùe 8. O¹op μa ¸aæeaùe

3. Ho² μa pe²eùe 9. O¹op μa ÿoæ¸eùe 

4. ¡eμ¢eª¸oc¸a òåÿ®a ¸a peμepoapo¹

5. Kºîåò¹e ¸a ÿo¨o¸c®o 10. Peμepoap μa ¢e¸μå¸

pa¹åæo 11. Kaÿa® ¸a peμepoapo¹

6. Ñeÿ ¸a o¹op μa ¯acæo
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Opis delov – Sl. 19–21

Opis dijelova – crt. 19–21

Opis delova – Sl. 19–21

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 19—21.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 19—21

Osade kirjeldus – joon. 19–21

Dalių aprašymas – Pav. 19–21

Detaïu apraksts –19–21. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 19—21

1. Ročica za plin 6. Delovni položaj (3)
2. Zapora ročice za plin 7. Vzvod zračnega dušilca
3. Vžigalno stikal 8. Sesalna črpalka
4. Maksimalen položaj 9. Zagonska vrv

zračnega dušilca (1) 10. Nožna opora
5. Srednji vmesni položaj 

zračnega dušilca (2)

1. Poluga gasa 6. Radni položaj (3)
2. Utvrđivač poluge za gas 7. Poluga čoka
3. Sklopka za paljenje 8. Usisna crpka
4. Puni položaj čoka (1) 9. Uže startera
5. ”Polu-čok” međupoložaj (2)10. Oslonac za stopala

1. Poluga za gas 6. Radni položaj (3)
2. Utvrđivač poluge za gas 7. Poluga prigušivača 
3. Prekidač za paljenje vazduha
4. Maksimalni položaj 8. Usisna pumpa

prigušivača vazduha (1) 9. Uže startera
5. Srednji međupoložaj 

prigušivača vazduha (2)
10. Nožni oslonac

19

2

1

3

20

 4 5

  8

6

7

21

10

9

1. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø 5. ¥oæo²e¸åe oμªºò¸o¼ 

ªpocceæ¿¸o¼ μacæo¸®å: «Ñac¹åñ¸o

μacæo¸®o¼ μa®p¾¹a» (2)

2. Íå®ca¹op p¾ña¨a 6. ¥oæo²e¸åe oμªºò¸o¼ 

ºÿpaæe¸åø μacæo¸®å: «¥oæ¸oc¹¿÷

ªpocceæ¿¸o¼ o¹®p¾¹a» (3)

μacæo¸®o¼ 7. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø

3. �¾®æ÷ña¹eæ¿ 

μa²å¨a¸åø μacæo¸®o¼.

oμªºò¸o¼ μacæo¸®o¼

8. K¸oÿ®a pºñ¸o¼ 

4. ¥oæo²e¸åe oμªºò¸o¼ ÿoª®añ®å

μacæo¸®å: «¥oæ¸oc¹¿÷ ¹ oÿæåa (ÿpå¯ep)

μa®p¾¹a» (1) 9. ™pocå® c¹ap¹epa

10. Ho²¸o¼ ºÿop

1. Æoc¹ ¸a ¨aμ¹a 6. Pa¢o¹¸o ÿoæo²e¸åe (3)

2. Íå®ca¹op ¸a æoc¹a 7. Æoc¹ ¸a c¯º®aña

¸a ¨aμ¹a 8. C¯º®a¹eæ¸a ÿo¯ÿa

3. Òaæ¹ep μa μaÿaæa¸e 9. �½²e ¸a c¹ap¹epa

4. ¥½æe¸ c¯º®añ (1) 10. Oÿopa μa ®pa®a¹a

5. ¥oæºc¯º®añ — 

¯e²ªå¸¸o

ÿoæo²e¸åe (2)

1. Gaasihoob 6. Tööasend (3)
2. Gaasihoova lukk 7. Õhuklapi hoob
3. Süütelüliti 8. Täitepump
4. Õhuklapp kinni (1) 9. Starterinöör
5. Õhuklapp poolkinni,

vahepealne asend (2)
10. Tugijalg

1. Akceleratoriaus rankinio 5. Tarpinė sklendės
valdymo rankenėlė padėtis (2)

2. Akceleratoriaus rankinio 6. Darbo padėtis (3)
valdymo rankenėlės 7. Oro sklendės
fiksatorius valdymo svirtis

3. Uždegimo jungiklis 8. Įleidžiamasis siurblys
4. Visiškai uždaryta 9. Starterio paleidimo 

sklendė (1) lynas
10. Pamina

1. Akseleratora svira 5. Vidēja droseles 
2. Akseleratora sviras starppozīcija (2)

fiksators 6. Darba režīma pozīcija (3)
3. Aizdedzes slēdzis 7. Droseles svira
4. Pilnīga droseles 

pozīcija (1)
8. Uzsūcējsūknis
9. Palaides trose
10. Balstkāja

1. Pañ®a μa ¨ac 6. Pa¢o¹¸a ÿoæo²¢a (3)

2. Íå®cåpaùe ¸a pañ®a 7. Pañ®a μa caºx

μa ¨ac 8. ¥º¯ÿa μa ò¯º®ºaùe

3. ¥pe®å¸ºañ μa ÿaæeùe 9. Cajæa μa c¹ap¹ºaùe

4. ¥oæo²¢a μa ÿoæ¸ caºx (1)10. ¥o¹ÿåpañ

5. ¥oæo²¢a μa ÿoæoå¸a 

caºx (2)
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Opis delov – Sl. 26–28

Opis dijelova – crt.  26–28

Opis delova – Sl. 26–28

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 26—28.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 26—28

Osade kirjeldus – joon. 26–28

Dalių aprašymas – Pav. 26–28

Detaïu apraksts – 26.–28. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 26—28

22

23

24

25

 

 

 

 

3

1

2

4

26

27

1. Ohišje tuljave 4. Pritisni gumb
2. Vzmet 5. Pritrdilni zobje
3. Tuljava

1. Kućište svitka 4. Tipno dugme
2. Opruga 5. Uglavni zupci
3. Svitak

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

28

5
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Opis delov – Sl. 29–33

Opis dijelova – crt. 29–33

Opis delova – Sl. 29–33

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 29—33

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 29—33 

Osade kirjeldus – joon. 29–33

Dalių aprašymas – Pav. 29–33

Detaïu apraksts – 29.–33. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 29—33

 3

 1  229

4

30

31

4

32

33

5

1. Tuljava za enojno nit 3. Odprtine v obliki razreza
2. Tuljava za enojno nit 4. Pentlja

in Split-Line-nit 5. Razrez za držanje

1. Čekrk za običnu nit 3. Razrezi
2. Čekrk za običnu nit 4. Petlja

i Split-line nit 5. Uporišni razrezi

1. Kalem za jednostruki konac3. Otvori u vidu proreza
2. Kalem za jednostruki konac 4. Petlja

i Split-Line-konac 5. Prorez za pridržavanje

1. Òÿºæ¿®a c o¢¾ñ¸¾¯ 3. O¹epc¹åø  òÿºæ¿®e

cÿoco¢o¯ ºc¹a¸o®å 4. ¥e¹æø

¹på¯¯ep¸o¼ æec®å 5. Íå®cåpº÷óåe μº¢ý¾ 

2. Òÿºæ¿®a c ªoÿoæ¸å- òÿºæ¿®å

¹eæ¿¸¾¯ cÿoco¢o¯ 

ºc¹a¸o®å ¹på¯¯ep¸o¼ 

æec®å — Split-Line

1. ¡o¢å¸a μa ®o¸ýå 3. O¹opå c íop¯a¹a

μa o¢å®¸oe¸ ®o¸eý ¸a òæåý

2. ¡o¢å¸a μa ®o¸ýå 4. ¥på¯®a

μa o¢å®¸oe¸ ®o¸eý 5. �oªañå

å Split-line

1. Jõhvi pool tavalisele 3. Pilukujulised avad
jõhvile 4. Silmus

2. Jõhvi pool tavalisele 5. Kinnituspilu
jõhvile ja Split-Line 
jõhvile

1. Ritė paprastajam siūlui 3. Ovaliosios skyles
2. Ritė paprastajam siūlui 4. Kilpa

ir Sprlit-Line siūlui 5. Laikiklio plyšiai

1. Vienkārša pavediena 3. Rievotas formas 
pavedienspole caurumi

2. Vienkārša pavediena 4. Cilpa
un Split-Line pavediena 5. Turetajrievas
pavedienspole

1. Ha¯o¹®a μa 3. O¹opå o íop¯a 

eª¸oc¹ae¸ ®o¸eý ¸a ÿpoýeÿ

2. Ha¯o¹®a μa 4. Jaμoæ

eª¸oc¹ae¸ 5. O¹opå μa ªp²eùe

®o¸eý å Split-Line ®o¸eý
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Opis delov – Sl. 36–38

Opis dijelova – crt. 36–38

Opis delova – Sl. 36–38

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 36—38

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 36—38

Osade kirjeldus – joon. 36–38

Dalių aprašymas – Pav. 36–38

Detaïu apraksts – 36.–38. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 36—38

34

35

1

36

37

38 2

4

3

1. Maksimalni nivo olja 3. Zračni filter
2. Pokrov zračnega filtra 4. Držalo

1. Maksimalna razina ulja 3. Zračni filter
2. Poklopac zračnog filtera 4. Držač

1. Maksimalni nivo ulja 3. Vazdušni filtar
2. Poklopac vazdušnog filtra 4. Držač

1. O¹¯e¹®a 3. �oμªºò¸¾¼ íåæ¿¹p

¯a®cå¯aæ¿¸o¨o 4. ³aóeæ®a

ºpo¸ø ¯acæa

2. Kp¾ò®a oμªºò¸o¨o 

íåæ¿¹pa

1. Ma®cå¯aæ¸o ¸åo 3. �½μªºòe¸ íåæ¹½p

μa ¯acæo 4. ©½p²añ

2. Kaÿa® ¸a ½μªºò¸åø

íåæ¹½p

1. Maksimaalne õlitase 3. Õhufilter
2. Õhufiltri kate 4. Hoidja

1. Maksimalus alyvos 3. Oro filtras
 pildymo lygis 4. Laikiklis

2. Oro filtro dangtelis

1. Maksimālais eïïas 3. Gaisa filtrs
uzpildes līmenis 4. Balsts

2. Gaisa filtra vāks

1. Ma®cå¯aæ¸o ¸åo 3. Íåæ¹ep μa oμªºx

¸a ¯acæo 4. ©p²añ

2. Kaÿa® ¸a íåæ¹ep 

μa oμªºx
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Opis delov – Sl. 39–42

Opis dijelova – crt. 39–42

Opis delova – Sl. 39–42

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 39—42

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 39—42

Osade kirjeldus – joon. 39–42

Dalių aprašymas – Pav. 39–42

Detaïu apraksts – 39.–42. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 39—42

39 40

41

42

1

4

5

2

3

1. Ohišje 4. Držalo
2. Zračni filter 5. Pokrov zračnega filtra
3. Ustavitvena zaplata

1. Kućište 4. Držač
2. Zračni filter 5. Poklopac zračnog filtera
3. Kopča

1. Kućište 4. Držač
2. Vazdušni filtar 5. Poklopac vazdušnog filtra
3. Zaustavna lamela

1. Kopÿºc 4. ³aóeæ®a

2. �oμªºò¸¾¼ íåæ¿¹p 5. Kp¾ò®a oμªºò¸o¨o 

3. ¥aμ¾ íåæ¿¹pa 

1. Kopÿºc 4. ©½p²añ

2. �½μªºòe¸ íåæ¹½p 5. Kaÿa® ¸a ½μªºò¸åø 

3. ¥æa¸®å μa xaóa¸e íåæ¹½p

1. Korpus 4. Hoidja
2. Õhufilter 5. Õhufiltri kate
3. Kinnitus

1. Korpusas 4. Laikiklis
2. Oro filtras 5. Oro filtro dangtelis
3. Laikiklio liežuvelis

1. Korpuss 4. Nostiprinājums
2. Gaisa filtrs 5. Gaisa filtra vāks
3. Turētājsaistenis

1. Kºîåò¹e 4. ©p²añ

2. Íåæ¹ep μa oμªºx 5. Kaÿa® ¸a íåæ¹ep 

3. Jaμåñe μa ªp²eùe μa oμªºx
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Opis delov – Sl. 43–46

Opis dijelova – crt. 43–46

Opis delova – Sl. 43–46

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 43—46

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 43—46

Osade kirjeldus – joon. 43–46

Dalių aprašymas – Pav. 43–46

Detaïu apraksts – 43.–46. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 43—46
1. Vijak za nastavitev 5. Pokrov iskrolovca

prostega teka 6. Vijak (T-25)
2. Vžigalna svečka 7. Vijak (T-20)
3. Izpušna cev 8. Vijak
4. Iskrolovec

1. Vijak za podešavanje 5. Štitnik rešetke iskrolovca
praznog hoda 6. Vijak (T 25)

2. Svijećica 7. Vijak (T 20)
3. Ispušna cijev 8. Vijak
4. Rešetka iskrolovca

43 1

44

2

0.6 mm

45

7

3

4
5

6

46

8
8

1. Zavrtanj za podešavanje 5. Poklopac rešetke za 
praznog hoda hvatanje varnica

2. Svećica za paljenje 6. Zavrtanj (T-25)
3. Izduvna cev 7. Zavrtanj (T-20)
4. Rešetka za hvatanje varnica8. Zavrtanj

1. �å¸¹ pe¨ºæåpo®å 5. Kp¾ò®a åc®po¨acå¹eæø

xoæoc¹o¨o xoªa 6. ¡oæ¹ (™-25)

2. Ceña μa²å¨a¸åø 7. ¡oæ¹ (™-20)

3. ¦æºòå¹eæ¿ 8. ¡oæ¹

4. Åc®po¨acå¹eæ¿

1. ¡oæ¹ μa pe¨ºæåpa¸e 5. Kaÿa® ¸a peòe¹®a¹a 

¸a ÿpaμ¸åø xoª μa åc®på

2. ³aÿaæå¹eæ¸a ceó 6. ¡oæ¹ (™-25)

3. Aºcÿºx 7. ¡oæ¹ (™-20)

4. Peòe¹®a μa åc®på 8. ¡oæ¹

1. Tühikäigu seadekruvi 5. Sädemevõre kate
2. Süüteküünal 6. Kruvi (T-25)
3. Väljalase 7. Kruvi (T-20)
4. Sädemevõre 8. Kruvi

1. Tušciosios eigos 5. Kibirkšciu gaudytuvo
reguliavimo varžtas gaubtas

2. Degimo žvake 6. Varžtas (T-25)
3. Išmetimo vamzdis 7. Varžtas (T-20)
4. Kibirkšciu gaudytuvas 8. Varžtas

1. Tukšgaitas 5. Dzirksreïrežìa nosegs
nostādīšanas skrūve 6. Skrūve (T-25)

2. Aizdedzes svece 7. Skrūve (T-20)
3. Izplūdes caurule 8. Skrūve
4. Dzirksreïrežìis

1. ³ap¹®a μa ¯ec¹eùe 5. O¢æo¨a ¸a peòe¹®a

¸a pa¢o¹a o ÿpaμe¸ oª6. ³ap¹®a (™-25)

2. Ceîåñ®a μa ÿaæeùe 7. ³ap¹®a (™-20)

3. Åμªº 8. ³ap¹®a

4. Peòe¹®a
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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 NORĀDĪJUMI

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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DROŠĪBAS TEHNIKAS NORĀDĪJUMI

 Uzpildiet benzīnu tīrā, labi vēdinātā vietā zem klajas 
debess, kur nav dzirksteïu vai liesmu. 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).



112

DROŠĪBAS TEHNIKAS NORĀDĪJUMI

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.

Saglabājiet 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.

SIMBOLSNOZĪME

 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
Vienmēr izmantojiet  tikai tīru un svaigu neetilētu benzīnu.

 EÏÏA
Izmantojiet tikai atbilstošu eïïu, vadoties pēc lietošanas pamācības norādījumiem.

 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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SIMBOLSNOZĪME

 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.
   

 DROSELES POZICIJAS
1 • PILNA DROSELES palaišanas pozīcija.

2 • VIDĒJA DROSELES starppozīcija.

3 • Darba pozīcija.

 MAKSIMĀLAIS APGRIEZIENU SKAITS
Nedarbiniet ierīci ātrāk par maksimālo apgriezienu skaitu.

 NĒSĀJIET CIMDUS UN KĀJU AIZSARGU
Ierīces darbības laikā nēsājiet izturīgus zābakus un darba cimdus.
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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 (22. att.) un nostādiet 
roktura stieni tādā pozīcijā, kura Jums nodrošinās 
vislabāko turēšanas iespēju.

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

Nešanas sistēmas (dubultā plecu siksna) 
piestiprināšana un noregulēšana 
1. Pārlieciet pāri plecam nešanas sistēmu.
2. Noslēdziet vidukïa sisksnas slēdžus. 

Ja nepieciešams, nostādīšanu turpiniet (2. att).
3. Nostādiet plecu siksnas un vēdera siksnas 

nepieciešamo garumu/platumu  (3. att.).
4. Ieāíējiet āíi ierīces nešanas sistēmas metāla 

turētājā (4. att.) un nostādiet iekaramā polstera 
ērtu garumu (5. att.).

Griezējuzliktòa vai citu uzliktòu noòemšana
NORĀDĪJUMS: Lai atvieglotu uzliktòu instalēšanu 

un noòemšanu, novietojiet ierīci uz zemes vai uz 
darbgalda.

1. Uzliktòa atlaišanai grieziet vītòrokturi pa kreisi 
(6. att.).

2. Spiediet iedarbināšanas pogu un turiet (6. att.).
3. Stingri turiet augšējo cauruli un izvelciet griezējuzliktni 

vai citu uzliktni taisni no roktura sajūga (7. att.).
Griezējuzliktòa vai citu uzliktòu instalēšana
1. Noòemiet roktura sajūga un uzliktòa aizsargvāku 

(papildaprīkojums).
2. Roktura sajūga atlaišanai grieziet vītòrokturi pa kreisi 

(6. att.).
3. Stingri turiet uzliktni un taisni  iebīdiet roktura sajūgā, 

lai tas iefiksējas (7. att.).
NORĀDĪJUMS: Iedarbināšanas pogas lāgošana ar 

vadrievu atvieglina iebūvi (6. att.).
4. Lai nostiprinātu, grieziet vītòrokturi pa labi (8. att.). 

Pirms ekspluatācijas pārliecinieties, vai vītòrokturim 
ir stingra sēža.

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 (9. 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 (9. 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 (10. att.).

2. Turiet savā vietā, stingri turot drošības stieni blakus 
ierīces kātam (11. att.).

3. Turot drošības stieni, vienlaicīgi noòemiet 
griezējuzliktni, noskrūvējot to no primārās vārpstas 
pulksteòrādītāju virzienā (12. att.). Saglabājiet 
griezējuzliktni vēlākai izmantošanai.

Griezējasmens instalēšana
4. Noòemiet griezējuzliktòa aizsargvairogu. 

Sk. Griezējuzliktòa aizsargvairoga noòemšana 
un instalēšana.

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

6. Centrējiet griezējasmeni uz primārās vārpstas 
korpusa (13. 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 (10. att.).

9. Novietojiet asmens nostiprinājumu un uzgriezni 
uz primārās vārpstas (13. att.). Pārbaudiet, vai 
asmens instalācija ir veikta pareizi.
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10. Pievelciet uzgriezni ”pretēji pulksteòrādītāju 
virzienam”, vienlaicīgi stingri turot drošības stieni 
(14.  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 1/4 līdz 1/2 apgriezieniem ”pretēji 
pulksteòrādītāju virzienam” (14. 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 (10. att.).

3. Turiet savā vietā, stingri turot drošības stieni blakus 
ierīces kātam (11. att.).

4. Turot drošības stieni, atlaidiet asmens uzgriezni, 
griežot ar uzgriežòu atslēgu vai gala uzgriežòu 
atslēgu pulksteòrādītāju virzienā (15. 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 (10. att.). 
Novietojiet asmens nostiprinājumu uz primārās 
vārpstas ar plakano virsmu pret primārās vārpstas 
korpusu (12. att.). Grieziet griezējuzliktni pretēji 
pulksteòrādītāju virzienam uz primārās vārpstas. 
Stingri pievelciet (14. att.).

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.

INFORMĀCIJA PAR EÏÏU UN DEGVIELU

Motoreïïa
Uzmanību: Transportēšanas iemeslu dēï ierīce tiek 

piegādāta bez motoreïïas.
– Pirms pirmās ekspluatācijas iepildiet motoreïïu.
– Ikreiz pirms ierīces darbināšanas pārbaudiet eïïas 

līmeni.
– Izmantojiet tikai SF, SG, SH klasifikācijas SAE 30 

četrtaktu eïïu.
Motoreïïas uzpilde
Norādījums: Atkarībā no modeïa, ierīces  pirmajai 
uzpildei tiek piegādāta eïïa (90 ml) (16. att.).

 Nostādiet motora mugurpusi vertikālā pozicijā.
 Izskrūvējiet eïïas noslēgu (6) (17. att.).
 Iepildiet 90 ml eïïas.
Norādījums: Nekad neiepildiet eïïu benzīna tvertnē, 

kā arī nepiejauciet benzīnam.
 No jauna ieskrūvējiet eïïas noslēgu.

Degviela
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 30 dienu vecu). 

Degvielas uzpilde
18. att.

 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.
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Motora palaide
Bīstami: Palaidiet ierīci tikai zem klajas debess. 

Vadoties pēc 22. att., novietojiet ierīci uz līdzenas 
vietas un stingri turiet.

1. Pārbaudiet eïïas līmeni, ja nepieciešams, uzpildiet.
2. Uzpildiet degvielu.
3. Nostādiet slēdzi EIN (IESL) pozīcijā [I] (att. 19).
4. Spiediet uzsūcējsūkni lēni un līdz galam 10 reizes. 

Degvielai sūknī jābūt redzamai (20. att.). Ja tā vēl 
nav saskatāma, tad spiediet vairākas reizes tik ilgi, 
kamēr degviela ir redzama.

5. Droseles svira 1. pozīcijā (20. att.).
6. Ierīcei atrodoties uz zemes, spiediet akseleratora 

sviras bloíētāju un darbiniet akseleratora sviru. 
Turiet  nospiestu akseleratora sviru. Ar kontrolētu un 
pastāvīgu kustību velciet 5 reizes palaides trosi 
(21. att.). 

7. Droseles svira 2. pozīcijā (20. att.).
8. Motora palaišanai velciet palaides trosi ar kontrolētu 

un nepārtrauktu kustību 1–4 reizes, (21. att.).
Piezīme: 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. 

9. Nospiediet akseleratora sviru, lai motors 15 līdz 30 
sekunžu laikā sasilst. 

Piezīme: Zemas temperatūras iespaidā motoram 
nepieciešams ilgāks sasilšanas un liela ātruma 
sasniegšanas laiks.

10. Ja motors ir sasilis, nostādiet droseles sviru 3. 
pozīcijā (20. att.). Tagad ierīce ir darbam gatava.

JA... motoru nevar palaist, atkārtojiet darbības no 4–10.
JA... Nav nepieciešams izmantot droseli sasiluša motora 

palaišanai. Nostādiet slēdzi Ein [I] – ieslēgšanas 
pozicijā un droseles sviru – 2. pozicijā.

JA... Nostādiet droseles sviru 3 pozīcijā, ja motors 
palaides mēìinājuma laikā noslāpst. Spiediet 
akseleratora sviru un velciet palaides trosi. Motoram 
jāsāk darboties pēc 3 (trīs) vai 8 (astoòiem) 
mēìinājumiem.

Motora apstādināšana
1. Noòemiet roku no akseleratora sviras. 

Atdzesējiet motoru, ïaujot tam darboties tukšgaitā.
2. Pārslēdziet aizdedzes slēdzi STOP (O) pozīcijā 

(19. att.).

Zāliena trimera turēšana
Pirms ierīces izmantošanas nostājieties darba pozīcijā 
(22. 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 
(23. 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.

NORĀDĪJUMS: 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.
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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. 

DEKORATĪVĀ GRIEŠANA
Dekoratīvo griezumu var panākt, ja tiek nogriezti visi augi 
ap kokiem, stabiem, žogiem utt.

Pagrieziet visu ierīci tā, lai griezējuzliktnis tiktu turēts 30° 
leòíī pret zemi (24. att.).

DARBINĀŠANA AR GRIEZĒJASMENI
Pirms darbināšanas, lūdzu, nostādiet ierīci darba pozīcijā 
(22. 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 (25. att.).
 Izvairieties no tikko nogrieztajiem augiem, 

izdarot atvēzienu atpakaï.
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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.

Apkopes plāns

1) Šo darbu veikšanu uzticiet  specializētajai darbnīcai.

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

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 (26. att.). Pārbaudiet, vai pieskārienpogas 
iekšpusē esošo skrūvi var brīvi kustināt. Nomainiet 
pieskārienpogu, ja tā ir bojāta.

2. Novelciet iekšējo spoli no ārējās. (26. att.).

3. Izòemiet iekšējās spoles atsperi (26. att.).
4. Iekšējās spoles, atsperes, vārpstas un spoles 

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

5. Pārbaudiet iekšējās un ārējās spoles sazobes 
nolietojumu (28. att.). Ja nepieciešams, noòemiet 
grāti vai nomainiet spoli.

Norādījums: Split-LineTM (dubultpavedienu) var 
izmantot tikai uz spoles ar rievjveida caurumiem. 
Savruppavedienu var izmantot uz abiem spoles 
tipiem. Spoles tipa noteikšanai izmantojiet 29. attēlu.

Norādījums: Instalējot ierīcē, vienmēr izmantojiet 
pareizu trimera pavediena garumu. Ja pavediens 
ir par garu, tad iespējams, ka tas netiks pareizi 
padots.

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 
(30. att.). Izvelciet pavedienu caur spoli tā, lai cilpa 
būtu pēc iespējas mazāka.

7. Uztiniet pavedienus uz spoles ciešās, vienmērīgās 
kārtās (31. 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 (32. 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 (32. att.).

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

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

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

12. Ieveriet pavediena galus divās turētājrievās (33. att.).
13. Ieveriet pavediena galus caur gultòa ieliktòiem  

spoles korpusā un ievietojiet spoli ar atsperi spoles 
korpusā (26. 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.

Norādījums: Atsperei jābūt piestiprinātai pie spoles 
pirms griezējuzliktòa montēšanas no jauna.

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

Apkopes 
darbs

pirms 
katras 
izmanto-
šanas

pēc 
pirmajām 
10 stun-
dām

ik pēc 
10 stun-
dām

ik pēc 
25 stun-
dām

Uzpilde un eïïas 
līmeòa 
pārbaude

x

Eïïas nomaiòa x x
Gaisa filtra 
tīrīšana/
eïïošana

x

Dzirksteïsieta 
tīrīšana

x

Vārstu spēles 
kontrole/
regulēšana 1)

x x

Aizdedzes 
sveces/ 
aizdedzes 
sveces 
spraudòa 
kontrole

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

pretēji pulksteòrādītāju virzienam, atlaidiet 
pieskārienpogu (26. att). Pārbaudiet, 
vai pieskārienpogas iekšpusē esošo skrūvi var brīvi 
kustināt. Nomainiet pieskārienpogu, ja tā ir bojāta.

2. Novelciet iekšējo spoli no ārējās (26. att).
3. Izòemiet iekšējās spoles atsperi (26. att.).
4. Iekšējās spoles, atsperes, vārpstas un spoles iekšējās 

virsmas tīrīšanai izmantojiet tīru drāniòu.
5. Ievietojiet atsperi jaunajā iekšējā spolē.
Piezīme: Atsperei jābūt iebūvētai uz iekšējās spoles 

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

(34. att.).
7. Ievietojiet jauno iekšējo spoli ārējā spolē (34. 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.

Eïïas līmeòa kontrole
Uzmanību: Kontrolējiet pirms katras izmantošanas. 

Nekad neizmantojiet ierīci, ja eïïas līmenis ir par zemu 
(36. att.).

1. Novietojiet ierīci uz līdzenas, paaugstinātas 
novietošanas virsmas tā, lai griezējuzliktnis 
nepiegulētu (35 att.).

2. Notīriet laukumu ap eïïas noslēgu.
3. Izskrūvējiet eïïas noslēgu.
4. Eïïas līmeòa kontrole. Eïïai vajadzētu sniegties līdz 

augšējam vītnes gājienam (36. att.).
5. Ja eïïas līmenis ir par zemu, pakāpeniski mazās devās 

uzpildiet eïïu, līdz eïïas līmenis sasniedz augšējo 
vītnes gājienu.

6. No jauna ieskrūvējiet eïïas noslēgu.
Norādījums: Neuzpildiet pārāk daudz eïïas! 
Ievērojiet, lai O gredzens (17. att.) pareizi piegulētu 
pie eïïas noslēga.

Eïïas nomaiòa
Uzmanību: Ievērojiet apkopes intervalus saskaòā 

ar apkopes plānu. To neievērojot, var izraisīties smagi 
motora bojājumi. Nēsājiet darba cimdus.

Norādījums: Motoram vajadzētu būt vēl siltam 
(ne karstam).
1. Izskrūvējiet eïïas noslēgu.
2. Izlejiet visu eïïu no ielietnes kādā traukā. Tā veikšanai 

pagrieziet ierīci vertikālā stāvoklī (37. att.).
Norādījums: Likvidējiet eïïu saskaòā ar vietējiem 

noteikumiem.

3. Noslaukiet eïïas paliekas/netīrumus.
4. Iepildiet motorā 90 ml SF, SG, SH klasifikācijas SAE30 

četrtaktu eïïu.
5. No jauna ieskrūvējiet eïïas noslēgu.

GAISA FILTRA APKOPE
Uzmanību: Ievērojiet apkopes intervalus saskaòā 

ar apkopes plānu. To neievērojot, var izraisīties smagi 
motora bojājumi.

1. Atveriet gaisa filtra vāku. Nospiediet nostiprinājumu 
(4) un atveriet uz augšu vāku (2) (38. att.).

2. Izòemiet gaisa filtru (3) (38. att.).
3. Tīriet filtru ar ūdeni un tīrīšanas līdzekli. Labi izskalojiet 

un izžāvējiet  (39. att.).
4. Viegli ieeïïojiet filtru ar tīru SAE30 eïïu (40. att.).
5. Filtru saspiediet un izspiediet atlikušo eïïu (41. att.).
6. Iebūvējiet filtru.

Norādījums: Strādājot bez filtra garantija/garantijas 
prasības tiek dzēstas.

7. No jauna noslēdziet gaisa filtra vāku, ievērojot 
iefiksēšanos (42. att.).

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

Aizdedzes sveces pārbaude/ievietošana
Uzmanību: Ievērojiet apkopes intervalus saskaòā 
ar apkopes plānu. Nomainot izmantojiet tikai oriìinālās 
aizdedzes sveces.

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 0,6 mm atstatumu starp 

elektrodiem (44. att.).
Norādījums: 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.
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Dzirksteïrežìa apkope
1. Atlaidiet motora apvalka skrūves (8) un noòemiet 

vāku (46. att.).
2. Izskrūvējiet skrūves (6 un 7) (45. att.).
3. Noòemiet dzirksteïežìa vāku (5) (45. att.).
4. Notīriet dzirksteïežìi ar stiepïu suku vai nomainiet (4) 

(45. att.).
5. No jauna piestipriniet dzirksreïrežìi, dzirksreïrežìa 

nosegu un motora apvalku.

Tīrīšana
Ierīces ārējā aprīkojuma tīrīšanai izmantojiet nelielu suku. 
Neizmantojiet stiprus mazgāšanas līdzekïus. 
Saimniecības tīrīšanas līdzekïi, kuri satur aromātiskās 
eïïas, kā priežu eïïu vai citronu, kā arī šíīdinātājus, 
kā petrojeja, var sabojāt plastmasas korpusu un rokturi. 
Noslaukiet visas mitrās vietas ar sausu lupatu.

Uzglabāšana
 Ja degvielas tvertnē atrodas benzīns, tad nekad 

neuzglabājiet ierīci tādās vietās, kurās degvielas tvaiki 
var saskarties ar dzirkstelēm vai liesmu.

 Pirms uzglabāšanas atdzesējiet motoru.
 Uzglabājiet ierīci sausumā, aizslēgtā telpā vai 

pietiekamā augstumā, lai novērstu tās bojājumus 
un jebkuru izmantošanas iespēju. Uzglabājiet ierīci 
bērniem nepieejamās vietās.

ILGSTOŠA UZGLABĀŠANA
Ja ierīcei nepieciešama ilgstoša uzglabāšana, 
tad ievērojiet sekojošus norādījumus: 

1. Izlejiet visu tvertnes degvielu kādā degvielas traukā. 
Neizmantojiet degvielu, kura tika uzglabāta ilgāk 
par 30 dienām.

2. Palaidiet motoru un ïaujiet tam darboties, līdz 
tas apstājas. Ar to var nodrošināt, lai viss degvielas 
daudzums tiktu iztukšots no karburatora.

3. Atdzesējiet motoru. Noòemiet aizdedzes sveci 
un iepildiet cilindrā15 ml augstas kvalitātes četrtaktu 
motoreïïu. Lēnām velciet palaides trosi, lai eïïa varētu 
sadalīties. No jauna ievietojiet aizdedzes sveci.

Piezīme: Pēc motorizkapts uzglabāšanas laika un pirms 
izmantošanas atsākšanas, noòemiet aizdedzes sveci 
un izlejiet no cilindra visu eïïu.

4. Eïïas nomaiòa. Likvidējiet nolietotu eïïu saskaòā 
ar vietējiem noteikumiem.

5. Labi notīriet ierīci un pārbaudiet bojātās vai 
nepietiekami pievilktās detaïas. Izlabojiet vai 
nomainiet bojātās detaïas un, ja nepieciešams, 
no jauna pievelciet vaïīgās skrūves, uzgriežòus 
un tapas. Tagad ierīce ir sagatavota uzglabāšanai.

6. Uzglabājiet ierīci sausumā, aizslēgtā telpā vai 
pietiekamā augstumā, lai novērstu tās bojājumus 
un jebkuru izmantošanas iespēju. 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 / IESL

Tukša benzīna tvertne Uzpildiet benzīna tvertni

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

Motors noslāpis Izmantojiet palaides procesu ar droseles sviru darba 
pozīcijā

Nolietota degviela Uzpildiet tvertni ar svaigu degvielu

Netīra aizdedzes svece Nomainiet vai notīriet aizdedzes sveci

NEVIENMĒRĪGA MOTORA DARBĪBA TUKŠGAITĀ

CĒLONIS PASĀKUMI

Aizsērējis gaisa filtrs Tīriet vai nomainiet gaisa filtru

Nolietota degviela Uzpildiet tvertni ar svaigu degvielu

Nepareizi nostādīts karburators Nododiet karburatoru noregulēšanai kompetentam 
servisa dienesta personālam

MOTORS STRĀDĀ BEZ PAĀTRINĀJUMA

CĒLONIS PASĀKUMI

Nolietota degviela Uzpildiet tvertni ar svaigu degvielu

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 degviela Uzpildiet tvertni ar svaigu degvielu

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 izkusušo 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.




