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Aeratorius
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėkojame, kad pirkote šį sodo aeratorių. Prieš pradedant juo naudotis, prašome 
įdėmiai perskaityti šią naudojimo instrukciją ir išsaugoti ją kitam kartui.
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1. VISUOMENINĖS SAUGOS TAISYKLĖS
Svarbūs saugos įspėjimai

Gaminį atsargiai išpakuokite ir būkite atsargūs, tegu Jūs neišmestumėte nei vienos pakavimo
medžiagos dalies prieš išpakuojant visas gaminio dalis. 
Gaminį laikykite sausoje ir vaikams nematomoje ir neprieinamoje vietoje.
Skaitykite visus įspėjimus ir nurodymus. Visų saugos įspėjimų ir nurodymų nesilaikymas
gali sukelti sužalojimus elektros srove, gaisrą ir/arba sunkus sužalojimus.

Pakavimas

Gaminys yra supakuotas pakuotėje, kuri gaminį apsaugo nuo žalos transporto metu. Šis 
pakavimas yra žaliava ir todėl jį galima atiduoti perdirbimui.

Naudojimo instrukcija

Prieš pradedant dirbti su mašina, perskaitykite sekančius saugos įspėjimus ir naudojimo 
instrukcijas. Susipažinkite su valdymo elementais ir tinkamu naudojimu. Naudojimo instrukciją 
išsisaugokite kitam kartui. Mažiausiai garantijos laikotarpiu rekomenduojame išsisaugoti 
originalią pakavimo medžiaga, sąskaitą faktūrą ir garantijos lapą. Transporto metu mašiną 
supakuokite atgal į originalią dėžę nuo gamintojo, taip užtikrinsite maksimalią gaminio apsaugą 
transporto metu (pvz., persikėlimas arba išsiuntimas į aptarnavimo centrą).

Pastaba: Jeigu Jūs perduodate mašiną kitiems asmenims, perduokite ją kartu su 
naudojimo instrukcija. Mašinos tinkamam naudojimui svarbus šios naudojimo instrukcijos 
laikymasis. Naudojimo instrukcijoje yra pateikti nurodymai valdymui, priežiūrai ir remontui.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus arba patirtą 

žalą, susijusią su šios naudojimo instrukcijos nesilaikymu.
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Dėmesio! Prieš pradedant naudotis, 

įdėmiai perskaitykite naudojimo 

instrukciją ir visuomenines saugos 

taisykles!

Nedirba nei lietui lyjant, nei esant 

pablogėjusioms oro sąlygoms!

Dėmesio, išjungus aeratorių, peiliai dar 

minutėlę sukasi.

Laikykitės saugaus atstumo!

Dėmesio, besisukantys peiliai! 

Aštrus (ūs) peilis (ai). Saugokitės 

nuo sužalojimų ir kojų ir rankų pirštų 

netekimo!

2. SIMBOLIAI
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Prieš reguliuojant mašiną arba to 

priežiūrą, arba jeigu elektros linija yra 

sulaikyta arba pažeista, visada išjunkite 

variklį ir ištraukite kištuką iš elektros 

tinklo lizdo!

Darbo metu naudokitės apsauginėmis 

priemonėmis.

Prieš darant veiksmus su aeratoriumi, 

ištraukite kabelį iš elektros tinklo.

3. MAŠINOS APRAŠYMAS IR 
TURINIO PRISTATYMAS

Mašinos aprašymas (žr. paveiksl. 1)

1 - jungiklis su svirtele

2 - rankenos viršutinė dalis

3 - rankenos apatinė dalis

4 - surinkimo maišas

5 - veržlė rankenos pritvirtinimui

6 - išmėtymo tunelio dangtis

7 - darbo gylio reguliavimo svirtis
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Turinio pristatymas

Įdėmiai išpakuokite mašiną nuo pakavimo ir patikrinkite, ar sekančios detalės visos:

elektrinis aeratorius

du keičiami būgnai

montavimo komplektas

naudojimo instrukcija

Jeigu detalių nėra arba yra pažeistos, prašom, kreipkitės pas pardavėją, pas kurį nupirkote 

mašiną.

4. SAUGOS NURODYMAI
Dėkojame, kad pirkote šį sodo aeratorių. Prieš pradedant juo naudotis, prašome įdėmiai 

perskaityti šią naudojimo instrukciją ir išsaugoti ją kitam kartui.

Patikrinimai prieš kiekvieną naudojimą

Prieš naudojant elektrinį aeratorių, kiekvieną kartą jį patikrinkite.

Nenaudokite elektrinio aeratoriaus, jeigu yra pažeista arba sudėvėta saugos įranga (jungimo

svirtis, saugos blokavimo įrankis, galinis dangtis arba danga)

Niekada nesinaudokite mašina, jeigu yra blokuota arba iš viso nėra saugos įrangų

Pastaba: Labai svarbu, kad visos veržlės ir varžtai gerai įsukti, ir kad aeratoriaus techninė

būklė būtų gera.

Prieš pradedant dirbti, patikrinkite plotą kurį reikės aeruoti.

Patikrinkite darbo aplinką, ar toje nėra svetimų daiktų (pvz., akmenys, šakos, virvės) arba

tuos pašalinkite.

Tinkamas naudojimas / Atsakomybė

DĖMESIO! Pavojus! Sužeidimo pavojus! Aeratorius gali sukelti sunkų sužeidimų!

Nepriartinkite rankų ir kojų prie aeratoriaus būgnų.

Jūs esate atsakingi už naudojimo saugumą, kas nurodytas šiuose nurodymuose.

Dirbkite tik esant geram matomumui.

Naudojimo metu nelieskite įrenginio ir neatidarykite galinio dangčio.

Susipažinkite su savo darbo aplinka. Patikrinkite įspėjamus pavojus, kas gali būti negirdomi

dėl įrenginio triukšmo.

Savo kojų saugojimui dėvėkite tvirtus batus ir ilgas kelnes.

Atkreipkite dėmesio, tegu jūsų kojos laikytųsi saugaus atstumo nuo judančių dalių.

Atkreipkite dėmesio, tegu netoli darbo vietos nebūtų kiti žmonės (ypač vaikai) arba gyvūnai.

Aeratorių visada stumkite lėtu žingsniu.
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Eksploatavimo pozicija: Atkreipkite dėmesio, tegu jūsų kojos būtų saugai paremtos.
Būkite labai atsargūs, kad reikia pakeisti kryptį ant šlaito.

DĖMESIO! Būkite labai atsargūs žingsniuodami atgal. Jūs galėtumėte užklupti.

Nenaudokite elektrinio aeratoriaus lietui lyjant arba esant nepalankioms oro sąlygoms.
Nedirbkite su aeratoriumi netoli baseinų arba sodų tvenkinių kraštų.
Prašom, laikykitės visų vietinių apribojimų, susijusių su triukšmu.

Darbo pertrauka

DĖMESIO! Niekada nepalikite elektrinio aeratoriaus darbo vietoje be priežiūros.

Jeigu pertrauksite darbą, išsaugokite įrenginį į saugią vietą. Atjunkite įrenginį nuo maitinimo
tinklo! Jeigu Jūs pertrauksite darbą, tegu Jūs galėtų pereiti į kitą darbo vietą, visada išjunkite 
elektrinį aeratorių. Pastumkite nusidėvėjimo balansavimo svirtį į transportavimo padėtį.

Jeigu aeravimo metu susidursite su barjeru

Išjunkite elektrinį aeratorių
Pašalinkite barjerą.
Patikrinkite elektrinį aeratorių, ar nėra sugadintas ir jeigu reikia, atiduokite jį remontuoti.

Elektrinis saugumas

Laikykite prailginimo laidą toli nuo aeratoriaus būgno!
Niekada nenaudokite elektrinio aeratoriaus lietui lyjant.
Prašom, laikykitės vietinių taisyklų, kas susiję su triukšmu.
Reikia reguliariai tikrinti prijungimo / prailginimo laidą, ar nėra sugadintas ir nerodo
nusidėvėjimo požymių.
Jeigu yra prijungimo / prailginimo laidas sugadintas, nedelsiant atjunkite įrenginį nuo
elektros tinklo.
Prailginimo lizdas prailginimo laidui turi būti atsparus vandeniui, tegu saugotų prieš vandens
purškimą, arba sujungimo lizdai prailginimo laidui turi būti pagamintos iš gumos arba turi 
turėti guminę įmovą.
Prailginimo laidai turi atitikti DIN VDE 0620 reikalavimus.
Naudokite tik patvirtintus prailginimo laidus su tinkamu laido skerspjūviu. Pasitarkite su savo
elektriku.
Prailginimo laidams reikia naudoti prijungimo priedus.
Nešiojamiems įrenginiams, kas naudojami lauke, rekomenduojame naudoti srovės apsaugą
su liekamosios srovės verte 30 mA. Šveicarijoje srovės apsaugų naudojimas privalomas.
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5. NAUDOJIMO PASKIRTIS
Numatyta naudojimo paskirtis

Elektrinis aeratorius LS-S3201 yra numatytas vejos ir vejos plotų aeravimui ne komerciniuose 

soduose ir sodeliuose. Nėra numatytas naudojimui viešose įstaigose, parkuose, sporto 

aikštelėse, keliuose, žemės ūkyje ir miškininkystėje.

Įspėjimas

DĖMESIO! Elektrinio aeratoriaus negalima naudoti krūmų ir gyvatvorių pjovimui, nes

toks darbas gali sukelti sužalojimus. Toliau elektrinio aeratoriaus neleidžiama naudoti žemės 

lyginimui.

6. MAŠINOS MONTAVIMAS (paveikslas. 2)

Rankenos montavimas

Abi dvi rankenos apatines dalis 5 įdėkite (su apvalios skylės galu) į skliaustelius variklio

dangtyje 6 ir užfiksuokite juos su medsraigčiais 9.

Prakiškite du fiksavimo varžtus 1 iš išorės pusės pro angas, kas yra rankenos vidutinėje

dalyje 2 ir pritvirtinkite rankenos apatinę dalį 5 su dviem veržlėmis 4.

Prisukite rankenos viršutinę dalį su įjungimo rankena 3 į rankenos vidutines dalis 2 su vėl

dviejų fiksavimo medsraigčių 1 ir veržlių 4 pagalba.

DĖMESIO! Dėmesio - Pritvirtinkite rankenos viršutinę dalį su įjungimo rankena 3 taip, tegu

kaištis 7 su maitinimo laidu 8 būtų dešinėje pusėje (judėjimo kryptimi) (žr. paveiksl.)

Maitinimo laido pritvirtinimas

Maitinimo laidą 8 pritvirtinkite prie rankenos su dviem laido apkaboms 10.

Visiškai sumontuoto žolės surinkimo krepšio pritvirtinimas prie pjovyklos

Pakelkite saugos dangtį

Atkreipkite dėmesį į tai, ar surinkimo maišas švarus ir be jokių nešvarumų

Visiškai sumontuotą žolės surinkimo maišą 12, 13 padėkite į fiksavimo punktus galinėje

dangčio dalyje, kaip ant paveikslo

Saugos vožtuvą padėkite ant žolės surinkimo krepšio viršutinės dalies. Atkreipkite dėmesį į

tai, kad žolės surinkimo krepšį būtų galima labai lengvai uždėti.

Pastaba: Jeigu norite naudoti aeratorių nė žolės surinkimui, galima jį panaudoti be

surinkimo maišo, su apsauginiu dangčiu apačioje.
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7. EKSPOATACIJA (Paveiksl. 3)

Prijunkite prailginimo laidą

Prie viršutinės rankenos pritvirtinkite laido laikiklį (A2)

Įjungimas ir išjungimas

DĖMESIO! Atkreipkite dėmesį, tegu būgnas prieš atkartojamą įjungimą nustotų suktis.

Venkite greito išjungimo ir įjungimo.

Įjungimas:

Spauskite ir paturėkite apsauginį mygtuką

Prispauskite įjungimo svirtį 10 prie rankenos (D)

Paleiskite apsauginį mygtuką

Išjungimas:

Paleiskite įjungimo svirtį 10

8. PRIEŽIŪRA
Aeratoriaus valymas

DĖMESIO! Pavojus! Aeratoriaus būgnas gali sukelti sužalojimų!

DĖMESIO! Prieš darant priežiūrą, išjunkite įrenginį nuo maitinimo tinklo ir palaukite, kol

aeratoriaus būgnas nustos suktis.

DĖMESIO! Priežiūros metu naudokite apsaugines pirštines. Aeratorių reikia valyti po

kiekvieno naudojimo.

DĖMESIO! Susižalojimo ir materialinės žalos pavojus.

DĖMESIO! Aeratorių nevalykite po tekančiu vandeniu (ypač su aukšto spaudimo įrenginiu).

DĖMESIO! Aeratoriaus valymui nenaudokite kietų ir aštrų daiktų.

Pašalinkite žolę ir sąnašas nuo ratų, aeratoriaus būgno ir dangčio.

Nusidėvėjimo koregavimas (Paveiksl. 5)

Pastaba: nustatymo nenaudojame darbinio aukščio nustatymui. Aeratoriaus būgno

nustatymas be matomo nusidėvėjimo gali sukelti aeratoriaus būgno sugadinimą arba 

variklio perkaitimą.
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Aeratoriaus būgnai, peiliai ir spyruoklės gali nusidėvėti priklausomai nuo darbo veido. Kuo
intensyviau dirbame su aeratoriumi, tuo didesnis peilių arba spyruoklių nusidėvėjimas yra 
matomas.
Kieta arba labai sausa žemė pagreitina nusidėvėjimo procesą, labai dažnas naudojimas taip
pat.
Jeigu, dėl peilių nusidėvėjimo, Jūsų darbo su aeratoriumi rezultatai blogesni, galima aeratorių
nustatyti dukart.

Aeratoriaus būgnas turi 4 nustatymo pozicijas:

Transportavimo pozicija 1
Aeravimo pozicija 2
Aeravimo pozicija 3:
Peilio nusidėvėjimo pirmoji nustatymo pozicija 
(aeratoriaus būgnas yra sumažintas aukštis per 3 mm)
Aeravimo pozicija 4:
Peilio nusidėvėjimo antroji nustatymo pozicija 
(aeratoriaus būgnas yra sumažintas aukštis per kitus 3 mm)

Švelniai prispauskite nusidėvėjimo lygiavimo svirtį 14 nuo dangčio ir pastumkite į norimą poziciją.

9. BŪGNŲ KEITIMAS (Paveiksl. 4) 
PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Aeratoriaus būgno keitimas

DĖMESIO! Pavojus! Būgnas gali sukelti sužalojimų!
DĖMESIO! Prieš pašalinant defektus, išjunkite įrenginį nuo maitinimo tinklo ir palaukite, kol
aeratoriaus būgnas nustos suktis.
DĖMESIO! Kai reikia pašalinti defektus, naudokite apsaugines pirštines.

Atsukite du medsraigčius 15, kurie yra dangčio apatinėje pusėje.
Pakelkite būgną su aeratoriaus peiliais 16 ir išimkite pavaros rato velenas.
Nuimkite guolio apvalkalą 17 nuo aeratoriaus būgno su peiliais 16.
Įspauskite guolio apvalkalą 17 į aeratoriaus aeravimo būgną 18.
Prispauskite aeratoriaus aeravimo būgną 18 prie pavaros rato velenų taip, kad dygis 19
įkristų į tarpą pavaros rato velenuose 20.
Užsukite guolio apvalkalą 17 prie dangčio apatinės dalies, bet neužveržkite jo per daug.
Jeigu aeratoriaus būgnas nusidėvėjimo nustatymo pozicijoje 3 ir jeigu yra nudėvėtas, būtina 
būgną pakeisti jaunu.
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10. PJOVIMAS (Paveikls. 6)

Kad būtų darbas kuo patogiausias, labai gera pradėti dirbti su aeratoriumi nuo vietos, kuri kuo 
arčiau maitinimo šaltiniui, ir eiti kryptimi nuo maitinimo šaltinio. Veją aeruokite stačiu kampu nuo 
maitinimo šaltinio ir maitinimo laidą duokite į tą pusę, kuri jau buvo aeruota (E).

DĖMESIO! Darbo metu neleiskite varikliui per daug įtempti, ypač esant sunkioms sąlygoms.
Jeigu variklis įtempiamas, variklio apsisukimai susimažins ir Jūs išgirsite keistą variklio 
garsą. Jeigu tai atsitinka, nustokite pjauti, paleiskite įjungimo svirtį ir sumažinkite aeravimo 
gylį. Jeigu Jūs tai nepadarysite, mašina gali susigadinti.

Pastaba: Variklis yra apsaugotas su apsauginiu saugikliu, kuri įsijungs tada, kai nustos
suktis peiliai arba perkais variklis. Kai tokia situacija atsitiks, išjunkite mašiną ir ištraukite 
kištuką iš maitinimo tinklo. Apsauginis saugiklis nusistatys nuo jauna tik tuomet, kai yra 
atleista įjungimo svirtis 10. Pašalinkite visus barjerus ir palaukite keletą minučių, kol 
apsauginis saugiklis nusistatys nuo jauna ir po to galėsite tęsti darbą. Šiuo metu nieko 
nedarykite su įjungimo svirtimi 10, nes tai prailgina apsauginio saugiklio nusistatymo laiką. 
Jeigu mašina atkartotinai išsijungs, sumažinkite aeravimo gylį, nes tai sumažins variklio 
apkrovimą.

11. TECHNINIAI DUOMENYS
Elektrinis aeratorius   .............................................................................................................................  FZV 4001-E
Galia   ................................................................................................................................................................  1300 W
Darbinis plotis   .................................................................................................................................................  32 cm
Pjovimo aukštis   ..........................................................................................................................  +3/-3/-6/-9 mm
Žolės surinkimo krepšio talpa   ........................................................................................................................  40 L
Svoris   ...................................................................................................................................................................  10 kg
Apsaugos klasė   ..................................................................................................................................................  IPX4
Aeratoriaus būgno apsisukimų skaičius   ........................................................................  3900±5% ap/min
Akustinio triukšmo lygis   ..........................................................................................................................  96 dB(A)
Vibracijos  ......................................................................................................................................................  40 m/s2

Naudojimo instrukcija yra kalbos versijoje.
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NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS
Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas 
reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti 
kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, 
perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į 
nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos 
Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą 
naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai 
išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti 
potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai 
išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje 
arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius 
teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos 
nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams
Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos 
informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. 

Atliekų išmetinas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse 
Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, 
teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos 
savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento 
dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.

Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų 
reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifi kacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes 
pasiliekame teisę daryti šiuos pakeitimus.

12. SENO PRIETAISO IŠMETIMAS
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