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Naudojimo instrukcija 93

Benzinine vejapjovę 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėkojame, kad įsigijote šią benzinine vejapjovę. Prieš pradėdami ją naudoti, atidžiai per-

skaitykite šią naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
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LT 94 Bendrosios saugos taisyklės

1. BENDROSIOS SAUGOS TAISYKLĖS
Svarbūs saugos įspėjimai

   Atsargiai išpakuokite šį gaminį ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, kol nesurasite visų gaminio dalių. 
   Laikykite vejapjovę sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
   Perskaitykite visus įspėjimus ir nurodymus. Nepaisant įspėjimų arba nurodymų, galima patirti elektros smūgį, 
sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižaloti.

Pakuotė
Gaminys yra sukapuotas, kad nebūtų sugadintas jį vežant. Šią pakuotę galima perdirbti, todėl galite ją pristatyti 
į atliekų perdirbimo punktą. 

Naudojimo instrukcija
Prieš pradėdami naudoti šią elektrinę sodo vejapjovę, perskaitykite toliau pateiktas saugos taisykles ir nau-
dojimo instrukciją. Susipažinkite su valdikliais ir išmokite tinkamai naudoti prietaisą. Laikykite šią naudojimo 
instrukciją saugioje vietoje, kad prireikus galėtumėte lengvai ja pasinaudoti. Išsaugokite originalią pakuotę, įskai-
tant vidines pakavimo medžiagas, garantinę kortelę ir pirkimą įrodantį dokumentą bent garantiniam laikotarpiui. 
Jeigu šį gaminį reikėtų vežti, supakuokite jį į originalią kartoninę dėžę, kad gaminys būtų maksimaliai apsaugo-
tas gabenant arba vežant (pvz., jį pervežant į kitą vietą arba atiduodant šį gaminį remontui). 

   Pastaba: Jeigu šį gaminį atiduodate kitam žmogui, kartu atiduokite ir naudojimo instrukciją. Vadovau-
tis instrukcija – būtina sąlyga, norint tinkamai naudoti šią vejapjovę. Šioje naudojimo instrukcijoje taip pat 
pateikiami nurodymai, kaip šį gaminį naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nelaimingus atsitikimus arba žalą, patirtą 
nesilaikant šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų.
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2.  ANT GAMINIO ESANČIŲ ĮSPĖJAMŲJŲ ŽENKLŲ 
PAAIŠKINIMAS

Bendrieji įspėjimai apie pavojus.
Dėmesio besisukantys peiliai!

Prieš pradėdami naudoti, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
Aštrus(-ūs) peilis(-iai). Būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte ir neprarastumėte pirštų.

Dėmesio besisukantys peiliai! 

Saugokitės daiktų, kuriuos sviedžia besisukantis peilis!

Darbo vietoje neturi būti jokių žmonių.

Nuimkite uždegimo žvakę prieš apžiūrą.

Įsitikinkite, kad šalia nestovėtų žmonės, kad jų nesužeistų sviedžiami pašaliniai daiktai.
Išvalykite pjaunamą vejos plotą. Neleiskite artintis vaikams ir pašaliniams asmenims, 
kol dirbate.

Žoliapjovės valdymas ir stabdymas.

BENZININE VEJAPJOVĘ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
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3.  GAMINIO APRAŠYMAS IR SUDĖTIS
MAŠINOS APRAŠYMAS  (žr.1 pav.)

1 Rankena 7 Aukščio pritaikymo rankena

2 Stabdžių svertas 8 Oro filtras

3 Vairuotojo svertas 9 Šoninė išmetimo plokštė

4 Starterio rankena 10 Šoninio išmetimo jungiklis

5 Greito pataisymo rankena 11 Uždegimo žvakė

6 Žolės gaudyklė

m  Dėmesio: Aštrus(-ūs) peilis(-iai).

Sudėtis
Atsargiai iškelkite sodo įrankį iš pakuotės ir patikrinkite, ar yra visos toliau nurodytos dalys:

1 Benzinine vejapjovę 
1 Žolės surinkimo
4 Guoliai 
2 Ratai
2 Rato centras
2 Veržlės 
2 Poveržlės
Naudojimo instrukcija

Jeigu dalių trūksta arba jos sugadintos, susisiekite su pardavėju, iš kurio pirkote šį prietaisą.
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4. VEJAPJOVĖS SURINKIMAS
Vejapjovė pateikiama nesumontuota. Prieš pradedant darbą, reikia sumontuoti visiškai valdomą ranekną ir 
žolės surinkimo dėžę. Nuosekliai atlikite naudojimo instrukcijoje nurodytus veiksmus ir vadovaukitės paveikslė-
liais, kad surinkti prietaisą būtų kuo lengviau.

m  Dėmesio: Nenaudokite jokios papildomos įrangos, nerekomenduojamos gamintojo.

RUOŠIANT JŪSŲ  ŽOLIAPJOVĘ (žr.2 pav.)

m  SVARBU:  švelniai atleiskite rankeną norėdami išvengti kabelio pažeidimo.

1. Spauskite rankenas, kol žemesnioji rankenos dalis užsifiksuos pjovimo rėžime.
2. Pašalinkite apsauginį kamšalą , palenkite viršutinę rankenos dalį žemyn.. Stipriai laikykite abi rankenas. 
3. Pašalinkite rankenos dangą laikydami už viršutinės rankenėlės.

Ratų surinkimas (žr.3 pav.)

Ratų surinkimas pavaizduotas paveiksliuke. 
Įsitikinkite, kad žvaigždė priveržta stipriai.

Instrukcija plastikiniam surinkikliui sudėti (žr.4 pav.)

1. Imkite plastikinę gaudyklę iš įpakavimo.
2. Išimkite mažą dengimo detalę nuo pakuotės.
3. Spauskite dengimo detalę į gaudyklę, kaip parodyta paveiksliuke.
4. Pritvirtinkine plastikinį karkasą prie metalinio kronšteino.

5. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI
Jūsų žoliapjovė yra patikrinta ir išbandyta gamykloje.

m  SVARBU: Tšis įrenginys yra be tepalų ir kuro variklyje 

Naudojimas
Stabdžių rankena – privalo būti nuspausta užvedant variklį. Ją atleidus variklis išsijungia. 
Užvedimo rankena – naudojama užvesti variklį.
Bėgio svirtis (savaeigė žoliapjovė) – naudojama įjungti savaeigį žoliapjovės bėgį.

Taikymo sritys
Pjauna žolę (žr.5 pav.)

   Žolės nupjovimas ir pašalinimas nuo pievelės.
   Žolės nupjovimas ir surinkimas žolės surinktuvu.
   Žolės nupjovimas ir išmetimas atgal.
   Žolės nupjovimas ir išmetimas į šonus. 

BENZININE VEJAPJOVĘ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
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Mulčiavimas
   Įrengimo ir pašalinimo priedai turi būtii nuimami tik išjungus variklį.
   Prašome įsitikinti, mulčiavimo priedų stabilumu.
   Mulčiavimo plokštę leidžiama naudoti tik originalią
   Visuomet stenkitės pašalinti didelį kiekį žolės, kad įrenginio mechanizmas ir variklis nebūtų perkrautas. tai bus 

naudinga žolės perdavimui bei sumažins savaeigių įrengimų greitį. 

Surinkimas
Uždėkite duslintuvo plokštę su pakilimais, taikykite į apvalą angą apačioje, užfiksuokite automatinį kablį.

Išardymas
Paspauskite nykščiu tvirtai centre , tada atpalaiduokite ir nukreipę mulčiavimo plokštės link, nuimkite.

Žolės gaudyklės pakabinimas
Iškelkite duslintuvo plokštę ir pakabinkite žolės gaudyklę kaip parodyta iliustracijoje.

VALDYMAS (žr.2 pav.)

   Savieiga valdoma laikant ir spaudžiant žemyn valdymo rankeną ir pastumiant vairavimo svertą pirmyn, kol jis 
spragteli; tada rankena atleidžiama.

   Judėjimas pirmyn sustos, kai valdymo rankena bus dar sykį atleista.Norėdami sustabdyti judėjimą pirmyn 
neužgesinant variklio, lengvai nuleiskite valdymo rankeną, kol išsijungs vairavimo valdymas. Laikykite ran-
keną prie sverto, norėdami toliau pjauti be savieigos

PRITAIKYKITE PJOVIMO AUKŠTĮ
Pakelkite ratus, norėdami nupjauti žolę žemai, ir nuleiskite ratus, norėdami palikti ilgesnę, taip galite pritaikyti pjo-
vimo aukštį pagal savo poreikius. Daugumai pievelių geriausiai tinka vidutinė pozicija.

PRIEŠ UŽVESDAMI VARIKLĮ,PATIKRINKITE TEPALUS
   Jūsų žoliapjovė pristatoma be tepalo variklyje. 
   Prieš kiekvieną naudojimą tepalo lygį privalu patikrinti ir jei reikia, papildyti 500ml SAE30 (15W-40)varikline alyva. Norė-

dami sužinoti, kokį tepalą naudoti, žr. skyrių “VARIKLIS” šios instrukcijos dalyje “Priežiūra”. 

m  Dėmesio: NEPERPILDYKITE variklio tepalais, nes užvedant iš duslintuvo smarkiai dūmins.

1. Įsitikinkite kad žoliapjovė stovi lygiai
2. Ištraukite tepalų lygio matuoklį iš indo kaklelio.
3. Įdėkite ir stipriai priveržkite tepalų lygio matuoklį.
4. Patikrinkite tepalų lygį prieš kiekvieną naudojimą. Jei reikia, papildykite tepalų. 
5. Pildykite iki atžymos “pilnas” ant tepalų lygio matuoklio.
6. Keiskite tepalus po 25 valandų naudojimo arba kiekvieną sezoną. 
7.   Esant sąlygoms, kai daug purvo ar dulkių, tepalus gali prireikti keisti dažniau. Žr. “VARIKLIO TEPALŲ KEITIMAS” 

šios instrukcijos dalyje “Priežiūra”.

   Pastaba: Patikrinkite tepalų lygį prieš kiekvieną naudojimą
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PILDYMAS BENZINU
 Pripildykite kuro baką iki kaklelio pradžios.
 Neužpildykite paties kaklelio. 
 Naudokite šviežią, švarų, įprastą bešvinį benziną. 
 Nesumaišykite benzino ir tepalų. 
 Pirkite tokį kiekį benzino, kokį galite sunaudoti per 30 dienų, kad užtikrintumėte kuro švežumą.

m   Dėmesio: Jei išsipila tepalų ar kuro, būtinai išvalykite. Nelaikykite, neišpilkite ir nenaudokite benzino netoli 
atviros ugnies

m   Dėmesio: Su alkoholiu maišyti degalai (vadinami benzoholiai, arba tokie, kuriuose yra etanolio arba 
metano), gali pritraukti drėgmę, ko pasėkoje gali išsiskirti ar susiformuoti rūgštys. Rūgščių dujos gali 
palaipsniui pažeisti variklio kuro sistemą. 

   Siekiant išvengti variklio problemų, kuro sistemą derėtų ištuštinti prieš laikant mechanizmą nenaudojamą 30 
dienų ir ilgiau.

   Išleiskite kurą, užveskite variklį ir leiskite jam veikti, kol kuro vamzdžiai ir karbiuratorius ištuštės. 
   Kitą naudojimo sezoną pripilkite šviežio kuro. 
   Papildomos informacijos ieškokite Saugojimo Instrukcijose. 
   Nenaudokite variklio ar karbiuratoriaus valymui skirtų produktų kuro bakui, nes galite jį nepataisomai suga-
dinti. 

VARIKLIO UŽVEDIMAS

m  Dėmesio: į junkite arba atleiskite užvedimo jungiklį atsargiai, atsižvelgdami į gamintojo nurodymus. Sto-
vėkite pakankamu atstumu nuo judamojo mechanizmo.

Prieš užvesdami variklį iš pradžių įsitikinkite, kad uždegimo žvakė ir mechanizmas yra pakankamai pripildyti 
tepalo ir benzino.

   Pastaba: Dėl apsauginės varikio dangos, naudojimo pradžioje gali pasirodyti šiek tiek dūmų, tai yra normalu.

Laikykite valdymo rankenėlę nuspaustą iki galo ir greitai patraukite starterį. Neleiskite starterio virvei užsikirsti.

   Pastaba: Vėsesniu oru gali prireikti pakartoti pildymo etapus.

VARIKLIO SUSTABDYMAS
Norėdami sustabdyti variklį darbą, atleiskite valdymo rankenėlę.

m   Dėmesio: Po variklio sustabdymo ašmenys dar kelias sekundes suksis. Atjunkite uždegimo žvakės dang-
telį, jei turite palikti žoliapjovę be priežiūros.

   Esant tam tikroms sąlygoms, tarkim, labai aukštai žolei, gali prireikti padidinti pjovimo aukštį, kad nereiktų dėti 
didelių pastangų stumiant ir kad variklis neperkaistų, bei kad neliktų nenupjautų žolės kuokštų. Vėliau gali pri-
reikti sumažinti greitį arba/ir antrą sykį nupjauti tą patį plotą.

BENZININE VEJAPJOVĘ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
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   Jei pjovimo sąlygos labai sudėtingos, sumažinkite pjaunamos juostos plotą, iš dalies užeidami ant ankstes-
nės juostos ir pjaukite lėtai.

   Poros medžiaginėje žolės gaudyklėje gali užsikimšti purvu ir dulkėmis, ir gaudyklėje susirinks mažiau žolės. 
Kad to išvengtumėte, reguliariai praskalaukite gaudyklę vandenyje ir palikite išdžiūti prieš naudodami. 

   Laikykite variklio viršų ir starterį švarius, neleiskite kauptis žolės nuopjovoms ir šiukšlėms. Taip variklis mažiau 
kais ir tarnaus ilgiau.

6. NURODYMAI, KAIP NAUDOTI
Numatytoji paskirtis

   Ši vejapjovė tinkama naudoti privačiuose soduose. 
   Vejapjovės, numatytos naudoti privačiuose soduose, yra tokie prietaisai, kurių naudojimas per metus nevir-
šija 50 darbo valandų ir kurie daugiausiai naudojami vejoms prižiūrėti, o ne viešiesiems želdynams, parkams, 
sporto aikštynams, žemės ūkio ar miškininkystės plotams tvarkyti.

   Naudokite šį gaminį tik pagal jo numatytąją paskirtį.
   Saugos sumetimais vejapjovės negalima naudoti kaip varančiojo įrenginio bet kokiems kitiems darbo įran-

kiams ir įrankių komplektams varyti, nebent tai aiškiai leistų gamintojas.

NAUDOJIMAS
   Šio gaminio negali naudoti vaikai ir asmenys, turintys fi zinių arba protinių negalių, arba naudojimo patirties 
neturintys asmenys, nebent jie būtų tinkamai kvalifi kuoti arba išmokinti, kaip saugiai naudoti šį gaminį, arba 
su sąlyga, kad juos tinkamai prižiūrės kvalifi kuotas, už jų saugą atsakingas asmuo. 

   Niekada nenaudokite šios elektrinės sodo vejapjovės, jeigu šalia yra kitų žmonių, vaikų arba nepririštų ar 
neuždarytų naminių gyvūnų. 

   Būkite itin atsargūs, jeigu šį gaminį naudojate šalia vaikų. Gaminį visuomet laikykite vaikams nepasiekiamoje 
vietoje. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su šiuo gaminiu. 

   Niekada neleiskite vaikams arba asmenims, kurie nėra perskaitę šios naudojimo instrukcijos, dirbti su šiuo 
prietaisu. Pagal vietos įstatymus gali būti nustatyta minimali naudotojų amžiaus riba. Naudotojas yra atsakin-
gas už žalą, padarytą trečiosioms šalims, esančioms veikiančios vejapjovės darbo vietoje.

   Nenaudokite prietaiso, jeigu esate pavargę, apsvaigę nuo alkoholio arba narkotikų.
   Prieš pjaudami veją, pašalinkite nuo jos visus pašalinius objektus, mašina gali juos išsvaidyti.
   Transportuodami šią mašiną, imkite visą žoliapjovę. Nešti kuro baką atskirai yra pavojinga – galite pažeisti 
kuro baką arba sukelti gaisrą.

   Nerūkykite naudodamiesi žoliapjove.

m   Dėmesio: Dėl galimos žalos naudotojų sveikatai, šios vejapjovės negalima naudoti krūmams, gyvatvorėms 
arba krūmynams genėti, jauniems liauniems augalams, vejoms, vijokliniams augalams ir balkoniniams augalams 
pjauti arba mulčiuoti, šoninėms sienoms valyti (siurbti) arba medžių kamienams ir šakoms smulkinti. Be to, šios 
vejapvojės negalima naudoti vietoj motorizuoto kauptuvo arba paviršiams, pvz., kurmiarausiams, lyginti. 

Nurodymai, kaip naudoti
Įjunkite ir naudokite prietaisą, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje, griežtai vadovaudamiesi visais nuro-
dymais.

   Dirbkite tik esant geram matomumui arba užtikrinkite pakankamą dirbtinį apšvietimą.
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LTNurodymai, kaip naudoti 101

   Niekada nenaudokite šio prietaiso uždarose, prastai vėdinamose patalpose, šalia degių arba sprogių skys-
čių, garų ir dujų. 

   Niekada nenaudokite šios vejapjovės tokiose vietose, kur kyla kontakto su vandeniu pavojus (pvz., prie sodo 
baseinų, tvenkinių ir pan.)

   Prieš nuimdami žolės surinkimo dėžę arba išpildami iš jos žolę, išjunkite variklį ir palaukite, kol peilis visiškai 
sustos.

   Prieš pradėdami pjauti žolę, apžiūrėkite teritoriją, kurioje naudosite vejapjovę, ir surinkite akmenis, laidus, 
šakas, skiedras, kaulus bei kitus pašalinius daiktus, kuriuos žoliapjovė gali įtraukti arba sviesti ir galimai 
sužeisti. 

   Įjunkite arba atleiskite užvedimo jungiklį atsargiai, atsižvelgdami į gamintojo nurodymus. Stovėkite pakan-
kamu atstumu nuo judamojo mechanizmo. 

   Niekada nenaudokite šio gaminio, jeigu jūsų rankos arb kojos šlapios; būtinai dėvėkite tinkamą avalynę. 
   Pjaudami žolę, mūvėkite tvirtus batus neslidžiais batais ir ilgas kelnes. Niekada nedirbkite basi arba apsiavę 
lengvais sandalais. 

   Sujuoskite laisvus drabužius, suriškite ilgus plaukus arba papuošalus taip, kad jų neįtrauktų judamosios prie-
taiso dalys.

   Niekada nenaudokite šios elektrinės vejapjovės pernelyg stačiose nuokalnėse. Dirbdami stačiose nuokal-
nėse, būkite labai atsargūs – kyla pavojus paslysti ir susižeisti. Keisdami pjovimo kryptį, visuomet dirbkite 
eidami skersai kalno, o ne aukštyn ir žemyn Nenaudokite vejapjovės statesniuose nei 15 % šlaituose.

   Nekelkite vejapjovės, kai užvedate variklį
   Niekada nekiškite rankų arba kojų po besisukančiomis dalimis. Išlaikykite pakankamą atstumą iki žolės išme-
timo angos 

   Dirbdami niekada netraukite vejapjovės link savęs; visuomet stumkite tik pirmyn. 
   Saugokite šią vejapjovė nuo lietaus. Nepjaukite šlapios arba labai drėgnos žolės. 
   Dirbdami būtinai pasirinkite saugią stovėseną. 
   Stumkite prietaisą tik ėjimo greičiu. 
   Naudojimo metu (t. y. kai variklis veikia) niekada nekelkite, neneškite ir neatkelkite vejapjovės nuo pjaunamos 
vejos – kyla pavojus susižeisti. 

   Norėdami pervežti vejapjovę, prieš ją keldami, išjunkite variklį, atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros tinklo ir 
palaukite, kol peilis visiškai sustos. 

   Jeigu norint vejapjovę pervežti ją reikia paversti (vežant ją tomis vietomis, kur nėra žolės, taip pat pervežant ją 
iš darbo vietos ir atgal), išjunkite variklį. 

   Užvesdami variklį, nepakreipkite vejapjovės, nebent ją būtų būtina pakelti, norint važiuojant pirmyn. Tokiu 
atveju pakreipkite tik tiek, kiek būtina, ir kelkite labiau nuo savęs nutolusią pusę. 

   Išvažiuodami už vejos teritorijos, išjunkite variklį. 
 Gaminį laikykite tik atokiai nuo degių arba lakių medžiagų bei tirpalų. 
   Saugokite gaminį nuo labai aukštos bei žemos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir pernelyg didelės 
drėgmės. Nenaudokite labai dulkėtoje aplinkoje. 

   Nestatykite šio gaminio prie šildytuvų, atvirų židinių arba kitų prietaisų ar įrenginių, kurie yra šilumos šaltiniai. 
   Nepurkškite ant šio gaminio vandens ir jokių kitų skysčių. Nepilkite į šį gaminį vandens ir jokių kitų skysčių. 
Nenardinkite šio gaminio į vandenį ir jokius kitus skysčius. 

   Niekada nepalikite šio prietaiso įjungto be priežiūros. 
   Niekada nelieskite šio prietaiso dalių, kol jos visiškai nesustojo. Išjungus prietaisą, peiliai dar tebesisuka ir 
gali sužeisti. 

   Palaukite, kol variklis atvės, tik tuomet pastatykite vejapjovę į uždarą patalpą. 

BENZININE VEJAPJOVĘ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
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   Jokiais būdais nebandykite remontuoti arba taisyti prietaiso patys – kyla elektros smūgio pavojus! Visus šio 
prietaiso remonto ir reguliavimo darbus patikėkite įgaliotojo techninės priežiūros centro meistrams. Bandant 
remontuoti arba reguliuoti gaminį garantiniu laikotarpiu, gali nebegalioti garantija. 

   Gamintojas nėra atsakingas už žalą, padarytą netinkamai naudojant šį gaminį arba jo priedus. Tokios žalos 
pavyzdžiai: maisto produktų sugadinimas, sužalojimai, nudegimai, nuplikymai, gaisras ir pan.

   Nesinaudokite varikliu, kai kuro bakas vien pripildytas benzino.
   Niekada neatidarinėkite kuro bako dangtelio, norėdami papildyti degalų, kai mašinos variklis veikia arba yra 
vis dar įkaitęs.

   Tvirtai užsukite kuro bako dangtelį ir uždenkite benzino talpos dangtį.
   Išjungti variklį ir atjungti uždegimo žvakę: 
– prieš išvalant užsikimšimus ,
– pašalinant įstrigusį kliuvinį,
– prieš tikrinant, valant ar remontuojant žoliapjovę,
–   po susidurimo su pašaliniais objektais, patikrinti įrenginiui padarytą žala ir ją pašalinti prieš tolimesnį nau-

dojimą,
–   jei įrenginys pradeda neįprastai vibruoti (iškart tikrinti).

   Turėkite omenyje, kad naudotojas yra atsakingas už visą žalą, padarytą kitiems žmonėms ar jų turtui, nelai-
mingus įvykius ar pavojus, kurie iškyla.

   Niekada nebandykite reguliuoti ratų aukščio, kol variklis įjungtas.
   Žolės surinktuvas gali surinkti išmetamus daiktus, kurie gali padaryti žalos. Reguliariai tikrinkite žolės surink-
tuvo dalis, jei būtina jas pakeiskite gamintojo rekomenduojamomis.

   Žoliapjovės peiliai yra aštrūs ir gali įpjauti. Apvyniokite peilius ar dėvėkite pirštines, ir būkite ypač atsargūs 
juos aptarnaujant. 

   Nekeiskite pagrindinių variklio nustatymų ir neperkaitinkite variklio.
   Atsargiai naudokitės žoliapjove ją apsukinėdami ir traukdami atgal.
   Sustabdykite peilius prieš pakeldami transportuojant įrenginį virš kitų paviršių negu žolė.
   Išjunkite peilius ir važiavimo bėgį prieš užkurdami variklį.
   Užveskite arba įjunkite variklį pagal laikydamiesi instrukcijų laikydami pėdas saugiu atstumu nuo įrengimo 

peilių.
   Nekelkite įrengimo, kai variklis įjungiamas arba užvedamas nebent būtina pakelti įrengimą pradedant dirbti. 

Žinoma, nekelkite įrenginio daugiau negu reikia ir kelkite tik tą dalį, kuri yra toliau nuo naudotojo.
   Nejunkite variklio stovėdami priešais išmetimo vamzdį.
   Niekada nekelkite ar neneškite žoliapjovės, kol variklis yra įjungtas.
   Sulėtinti stabdžius ir išjungti variklį, jei variklis su uždaromuoju vožtuvu, išjunkite kurą baigę judėti.
   Naudodami prikabinamas sėdynes judėkite lėtai.

SAUGOS TAISYKLĖ – Kure 

m  Dėmesio: – kuras labai degus! 
–   kurą laikyti tik tam skirtose talpose.;
–   kurą pildyti tik atvirose erdvėse, nerūkyti.;
–   kurą pilti prieš įjungiant variklį. Niekada neatidengti kuro bako ar nepilti kuro kai variklis veikia ar yra įkaitęs. 
–   jei kuras išsipylė nebandyti užvesti variklio, bet patraukite įrenginį. iš teritorijos vengiant kuro užsidegi kuro 

garai išgaruos;

FZR 3003-B navodA5_14.indd   102 10.1.12   11:36

FZR 3004-B/FZR 3007 BS


