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Firmas plāksnītes dati
Šie dati ir ïoti svarīgi vēlākajai 
iekārtas identifikācijai, pasūtot 
rezerves daïas, un servisa 
dienesta speciālistiem. Firmas 
plāksnīte atrodas motora tuvumā. 
Atzīmējiet visus Jūsu ierīces datus 
uz firmas plāksnītes zemāk 
norādītajā vietā.

Šī un papildinformācija par ierīci 
tiek sniegta atsevišíā CE 
atbilstības deklarācijā, kura ir šīs  
lietošanas pamācības sastāvdaïa.

Attēli

Atlokiet lappuses ar attēliem 
lietošanas pamācības sākumā.
Šajā lietošanas pamācībā tiek 
aprakstīti dažādi modeïi. Grafiskie 
attēlojumi var nedaudz atšíirties 
no iegādātās ierīces.

Jūsu drošībai
Ierīces mērítiecīga 
izmantošana
Šī ierīce ir paredzēta 
izmantošanai tikai
– šajā lietošanas pamācībā 

aprakstītajiem mēríiem un 
atbilstoši drošības tehnikas 
noteikumiem;

– zāliena pïaušanai piemājas un 
atpūtas dārzos.

Jebkura ārpus šiem noteikumiem 
izejoša izmantošana ir 
noteikumiem neatbilstoša. 
Noteikumiem neatbilstošas 
izmantošanas gadījumā garantijas 
prasības tiek dzēstas un no 
ražotāja puses tiek noraidīta 
jebkura atbildība. Tādos gadījumos 
ierīces izmantotājs ir atbildīgs par 
trešo personu traumām un viòu 
mantai izraisītajiem zaudējumiem.
Ja ar patvaïīgiem ierīces 
pārveidošanas mēìinājumiem 
tiek izraisīti tās bojājumi, tad šajos 
gadījumos ražotāja atbildība tiek 
izslēgta.
Tikai ierīcēm ar 
elektropalaides sistēmu:
Piegādātais uzlādes aparāts ir 
paredzēts tikai ierīces akumulatoru 
uzlādei. Akumulatoru drīkst 
uzlādēt tikai ar šo uzlādes aparātu.

Ievērojiet drošības 
tehnikas un ierīces 
vadības noteikumus
Pirms ierīces pirmās izmantošanas, 
Jūs kā ierīces izmantotājs, rūpīgi 
izlasiet šo lietošanas pamācību. 
Rīkojieties, ievērojiet šos 
noteikumus, un saglabājiet tos 
vēlākai izmantošanai. Nekad 
neatïaujiet bērniem vai citām 
personām, kuras nav iepazinušās 
ar šo lietošanas pamācību, 
izmantot ierīci.
Nododot šo ierīci citu personu 
rīcībā, izsniedziet to kopā ar šo 
pamācību.

Vispārēji drošības 
tehnikas noteikumi
Šajā nodaïā Jūs atradīsiet 
informāciju par vispārējiem 
drošības tehnikas noteikumiem. 
Šīs instrukcijas atbilstošajās 
nodaïās Jūs atradīsiet 
brīdinājumus, kuri attiecas uz 
atsevišíiem ierīces konstrukcijas 
elementiem, tās funkcijām un 
darba izpildi.

Pirms darba ar ierīci
Šo ierīci izmantojošās personas 
nedrīkst atrasties apreibinošo 
līdzekïu, piem., alkohola, 
narkotikas vai medikamentu 
ietekmē.
Personas, kuras jaunākas par 
16 gadiem, nedrīkst strādāt ar šo 
ierīci vai veikt citus darbus, 
piemēram, ierīces apkopi, 
tīrīšanu, regulēšanu, – vietējā 
likumdošanā var tikt noteikts 
lietotāju minimālais vecums. 
Šī ierīce nav paredzēta 
izmantošanai personām (tai skaitā 
arī bērniem) ar ierobežotām 
fiziskām, sensoriskām vai 
psihiskām īpašībām vai 
nepietiekamu pieredzi un/vai 
zināšanām, tas pieïaujams vienīgi 
tai gadījumā, ja tie atrodas par viòu 
drošību atbildīgas personas 
uzraudzībā vai ir saòēmuši no šīs 
personas norādījumus par ierīces 
izmantošanu.
Bērniem ir nepieciešama 
uzraudzība, lai pārliecinātos, ka 
viòi šo ierīci neizmanto rotaïām.
Pirms darba sākuma iepazīstieties 
ar visām pierīcēm un vadības 
elementiem, kā arī to funkcijām.
Uzglabājiet degvielu tikai šim 
nolūkam paredzētās tvertnēs un 
nekad apsildes avotu tuvumā 
(piem., pie krāsnīm vai siltā ūdens 
boileriem). Uzpildiet ierīci tikai 
zem klajas debess.
Nekad neuzpildiet ierīci, ja motors 
darbojas vai ir sakarsis. 
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Nomainiet bojātu izplūdes cauruli, 
degvielas tvertni vai degvielas 
tvertnes vāku.
Pirms darba sākuma pārbaudiet,
– vai darbojas zāles savācējierīce, 

un vai labi noslēdzas izmetējvāks. 
Bojātas, nolietotas vai 
iztrūkstošas detaïas 
nekavējoties nomainiet.

– vai nav nolietoti vai bojāti 
griezējinstrumenti, 
stiprinātājskrūves un viss 
griezējbloks. Nolietotas vai 
bojātas detaïas jānomaina 
specializētajā darbnīcā tikai 
komplekta veidā, jo tikai tā ir 
iespējama nelīdzsvarotības 
izslēgšana.

Rezerves daïām un aprīkojumam 
jāatbilst ražotāja noteiktajām 
prasībām. 
Tādēï izmantojiet tikai oriìinālās 
rezerves daïas un 
oriìinālaprīkojumu, vai arī ražotāja 
atïautās rezerves daïas vai 
aprīkojuma detaïas.
Remontdarbus drīkst realizēt tikai 
specializētās servisa darbnīcas 
darbinieki.

Darba laikā ar ierīci
Strādājot ar ierīci vai veicot tās 
apkopi, nēsājiet atbilstošu darba 
tērpu, kā piemēram:
– drošības apavus,
– garas bikses,
– pieguïošu apìērbu,
– dzirdes aizsargs,
– aizsargbrilles.
Visam drošības aprīkojumam 
vienmēr jābūt pilnīgi 
sakomplektētam un piemontētam 
pie ierīces nevainojamā stāvoklī. 
Nekādā gadījumā neveiciet 
drošības aprīkojuma konstrukcijas 
izmaiòas.
Ar ierīci drīkst strādāt tikai tad, ja 
tā atrodas tādā tehniskajā stāvoklī, 
kādā to tika piegādājusi 
ražotājfirma.
Nekad nepārveidojiet rūpnīcā 
iepriekš nostādītos motora 
noregulējumus.

Izvairieties no atklātas uguns, 
dzirksteïošanas un nesmēíējiet.

Pirms visiem ierīces 
apkopes darbiem
Lai izvairītos no traumām, pirms 
jebkura darba uzsākšanas ar šo 
ierīci (piem., apkopes un 
iestatīšanas) un transportēšanas 
(piem., celšanas un pārnešanas):
– izslēdziet motoru,
– izvelciet (ja ir) aizdedzes atslēgu,
– nogaidiet, līdz visu kustīgo detaïu 

darbība ir pilnīgi apstājusies un 
motors ir atdzisis,

– atvienojiet motora aizdedzes 
sveces spraudni, lai aiz 
pārskatīšanās novērstu motora 
palaidi,

– ievērojiet drošības tehnikas 
papildnorādījumus motora 
lietošanas pamācībā.

Pēc darba ar ierīci
Nekad neatstājiet ierīci, neizslēdzot 
motoru un – ja ir – izvelciet  
aizdedzes atslēgu.

Drošības pierīces
1. attēls

Bīstami!
Nekad neizmantojiet ierīci ar 
bojātām vai nepiemontētām 
drošības pierīcēm.

Drošības rokturis (1)
Drošības rokturis kalpo Jūsu 
drošībai, lai Jūs avārijas gadījumā 
varētu nekavējoties apstādināt 
motoru un griezējmehānismu.  
Nekādā gadījumā nemēìiniet 
pārveidot tā funkcijas.

Izmetējvāks (2) vai 
atsitienu aizsargs (3)
Izmetējvāks/atsitienu aizsargs 
sargā Jūs no griezējmehānisma 
vai atmestu cietu priekšmetu 
traumām. Ierīci drīkst darbināt 
tikai ar iebūvētu izmetējvāku vai 
atsitienu aizsargu.

Uz ierīces attēlotie 
simboli
Uz ierīces atrodas dažādi simboli 
un uzlīmes. Zemāk tiek 
paskaidrota šo simbolu nozīme:

Uzmanību! 
Pirms ekspluatācijas 
izlasiet lietošanas 
pamācību!

Bīstamības zonā 
nedrīkst atrasties 
nepiederošas 
personas!

Pirms visu apkopes 
darbu uzsākšanas un 
pirms ierīces 
atstāšanas izslēdzot 
motoru un  izvelciet  
aizdedzes atslēgu.
Papildnorādījumus 
sk. nodaïā „Jūsu 
drošībai“.
Pirms ierīces 
griezējinstrumentu 
apkopes atvienojiet 
aizdedzes sveces 
spraudni! Pirkstiem 
un kājām nedrīkst 
atrasties 
griezējinstrumentu 
tuvumā! Pirms ierīces 
noregulēšanas, 
tīrīšanas vai 
pārbaudes, ierīci 
izslēdziet un 
atvienojiet aizdedzes 
sveces spraudni.

Traumu bīstamība – strādājiet tikai 
ar montētu atsitienu aizsargu.

!

!
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Traumu bīstamība – strādājiet tikai 
ar montētu pakaïējo apskavu.

Traumu bīstamība – strādājiet tikai 
ar montētu izmetējvāku.
Vienmēr saglabājiet šos simbolus 
uz ierīces salasāmā stāvoklī.

Lietošanas pamācībā 
norādītie simboli
Šajā lietošanas pamācībā ir 
izmantoti simboli, kuri pievērš Jūsu 
uzmanību bīstamībai vai svarīgiem 
norādījumiem. Zemāk tiek sniegti 
šo simbolu izskaidrojumi:

Bīstami!
Jums tiek norādīts par bīstamību, 
kura saistīta ar aprakstīto darbību 
un personu drošības 
apdraudēšanu. 

Uzmanību
Jums tiek norādīts par bīstamību, 
kura saistīta ar aprakstīto darbību, 
kuras rezultātā var rasties ierīces 
bojājumi.

Norādījums
Ar šo simbolu tiek apzīmēta 
svarīga informācija un norādījumi 
par ierīces pareizu lietošanu.

Montāža
Ierīces montāža pielikumā ir 
parādīta attēlos uz atsevišías 
lapas.

Norādījumi par likvidēšanu
Atlikušo iepakojuma materiālu, 
nolietotas ieīces utt. likvidējiet 
saskaòā ar vietējiem noteikumiem.

Vadība
Ievērojiet arī norādījumus 
motora lietošanas pamācībā.

Bīstami
Nelaimes gadījums
– Personas, un īpaši bērni vai 

dzīvnieki, pïaušanas laikā nekad 
nedrīkst atrasties ierīces tuvumā. 
Viòi var gūt traumas no 
atsviestiem akmeòiem vai 
līdzīgiem priekšmetiem. 

Paklupšana
– Pārvietojiet ierīci tikai soïojot.
– Esiet arī īpaši piesardzīgi, 

pïaujot atpakaïgaitā, vai velkot 
ierīci savā virzienā vai atpakaï.

– Pïaujot stāvās nogāzēs, ierīce 
var apgāzties un Jūs varat gūt 
traumas. Vadiet ierīci tikai 
šíērsām pret nogāzi, bet nekad 
uz augšu un uz leju. Pïaujiet tikai 
tādās nogāzēs, kuru maksimālais 
slīpums nepārsniedz 20%.

– Esiet īpaši uzmanīgi, mainot 
kustības virzienu un vienmēr 
saglabājiet drošu stāju.

– Traumu bīstamība pastāv, pïaujot 
robežiecirkòos. Ceïmalās, 
dzīvžogu tuvumā vai stāvās 
nogāzēs pïaušana ir ïoti bīstama. 
Tādēï vienmēr ievērojiet 
drošības distanci.

– Pïaujot mitru zāli, un augsnes 
izturībai samazinoties, var tikt 
izraisīta ierīces slīdēšana, 
un Jūs varat paklupt. Tādēï 
uzsāciet pïaušanu tikai tad, 
kad zāle ir nožuvusi.

– Strādājiet tikai dienas gaismā 
vai pie ïoti laba mākslīgā 
apgaismojuma.

Traumu bīstamība
– Nepieciešams pastāvīgi ieturēt 

ar vadsvirām noteikto drošības 
attālumu līdz darbībā esošajam 
instrumentam.

– Ierīci apkalpojošās personas 
darba zonai ierīces darbināšanas 
laikā jābūt aiz vadroktura.

– Nekad nelieciet rokas vai kājas 
pie rotējošām detaïām, vai zem 
tām.

– Neizmantojiet ierīci nelabvēlīgos 
laika apstākïos, piem., lietus vai 
negaisa laikā.

– Izslēdziet motoru un nogaidiet, 
līdz visu griezējinstrumentu 
darbība apstājas:
–  pirms ierīces apgāšanas,
–  transportēšanai pāri virsmām, 

kuras nav pārklātas ar zāli.
– Izslēdziet motoru, lai novērstu tā 

palaišanu neuzmanības dēï: 
izvelciet (ja ir) aizdedzes atslēgu, 
atdzesējiet motoru un atvienojiet 
aizdedzes sveces spraudni.
– pirms izmetēja aizsērējumu un 

nobloíējumu novēršanas,
– pirms zāliena pïaujmašīnas 

pārbaudes, tīrīšanas, 
noregulēšanas vai apkopes 
darbu realizēšanas,

– ja ierīcē ir iekïuvis 
svešíermenis. Pārbaudiet 
zāliena pïaujmašīnas 
bojājumus, un to 
konstatēšanas gadījumā 
griezieties pēc palīdzības 
specializētajā darbnīcā,

– ja ierīce sāk neparasti spēcīgi 
vibrēt. Tad nekavējoties 
pārbaudiet to.

– Nekad neceliet vai nenesiet 
ierīci ar ieslēgtu motoru.

– Pārbaudiet darba iecirkni, kurā 
būs jāstrādā ar ierīci, un novāciet 
visus priekšmetus, kurus zāliena 
pïaujmašīna varētu satvert un 
aizmest.

– Ja griezējmehānisms saskaras 
ar kādu svešíermeni (piem., 
akmeni), vai ja ierīce sāk 
neparasti vibrēt: nekavējoties 
izslēdziet motoru. Pirms tālākas 
ekspluatācijas nododiet ierīci 
bojājumu pārbaudei 
specializētajā darbnīcā.

– Nekad nestāviet zāles 
izmetējcaurumu priekšā, ja tiek 
darbināta sirpja pïaujmašīna.

Ierīcēs ar zāles savācēju:
– Noòemot zāles savācēju, Jūs un 

citas personas var gūt traumas 
no atsviestās nopïautās zāles vai 
svešíermeòiem. Nekad neiztuk-
šojiet zāles savācēju motora 
darbības laikā. Ierīci izslēdziet.

!

!
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Noslāpšanas bīstamība ar 
tvana gāzi. 
Darbiniet iekšdedzes motoru tikai 
zem klajas debess. 
Uguns un sprādzienbīstamība
– Benzīna tvaiki ir sprādzienbīstami 

un benzīns pieder pie viegli 
uzliesmojošiem šíidrumiem.

– Uzpildiet degvielu pirms motora 
palaišanas. Ja motors darbojas, 
vai vēl nav atdzisis, degvielas 
tvertnei jābūt cieši noslēgtai.

– Uzpildiet degvielu tikai tad, ja 
motors ir izslēgts un atdzisis. 
Izvairieties no atklātas uguns, 
dzirksteïošanas un nesmēíējiet. 
Uzpildiet ierīci tikai zem klajas 
debess. 

– Degvielas pārlīšanas gadījumā 
motoru nedrīkst palaist. 
Aizstumiet ierīci no vietas, kur 
tika izlieta degviela un nogaidiet, 
līdz degvielas tvaiki iztvaiko.

– Lai izvairītos no ugunsbīstamības, 
sekojiet, lai sekojošas detaïas:
– motors,
– izplūdes caurule,
– baterijas/akumulatori,
– degvielas tvertne nesaskartos 

ar zāli vai iztekošo eïïu.
Paklupšana
– Pārvietojiet ierīci tikai soïojot.

Uzmanību
Bojāta ierīce
– Akmeòi, izmētāti zari un līdzīgi 

priekšmeti var sabojāt ierīci un 
izraisīt tās darbības traucējumus. 
Pirms katras ierīces 
izmantošanas darba iecirknis 
jāattīra no cietiem priekšmetiem.

– Strādājiet tikai ar tādu ierīci, 
kuras tehniskais stāvoklis ir 
nevainojams. Pirms katras 
ekspluatācijas veiciet vizuālu 
pārbaudi. Īpašu vērību 
piegrieziet drošības ierīču, 
vadības elementu nevainojamai 
darbībai un skrūvsavienojumu 
stingrai sēžai un bojājumiem. 
Pirms ekspluatācijas nomainiet 
bojātās detaïas.

Darbināšanas laiks
Attiecībā uz darbināšanas laiku 
ievērojiet nacionālos/vietējos 
noteikumus (ja nepieciešams, 
griezieties iestādē, kura 
nodarbojas ar šo jautājumu 
kārtošanu).

Norādījumi par detaïu 
izvietojumu

Attiecībā uz ierīces virzienu 
norādēm (piem., pa kreisi, pa labi) 
izejas punkts  vienmēr ir 
vadrokturis, raugoties ierīces 
darba virzienā.

Pirms pirmās 
ekspluatācijas
Motoreïïas uzpildīšana

Uzmanību
Transportēšanas iemeslu dēï ierīce 
tiek piegādāta bez motoreïïas. 
– Tādēï pirms ierīces pirmās 

ekspluatācijas uzpildiet to ar 
motoreïïu, sk. motora lietošanas 
pamācību.

Akumulatora uzlāde
(ierīcēs ar elektropalaidi)

Apdedzināšanās bīstamība 
ar íīmiskajām vielām/
saindēšanās bīstamība

Īpašos gadījumos jārēíinās ar 
šíidrumu vai gāzu izplūšanu.
Atkarībā no modeïa akumulators 
atrodas armatūras panelī pie 
augšējā roktura (2. a attēls) vai uz 
pïaušanas pierīces (2. b/c attēls). 

Elektrotraumu bīstamība
Pirms katras izmantošanas 
pārbaudiet uzlādes aparāta ārējos 
bojājumus. Nekad neizmantojiet 
bojātu uzlādes aparātu.

Uzmanību
– Pārliecinieties, vai tīkla darbība 

atbilst datiem, kuri norādīti uz 
uzlādes aparāta firmas 
plāksnītes 220–230 V un 50 Hz. 

– Sargājiet uzlādes aparātu no 
mitruma, lietus, sniega un sala.

– Uzlādējiet akumulatoru tikai labi 
vēdinātās un sausās telpās. 
Nepārsniedziet maksimālo 
12 stundu uzlādēšanas laiku.

– Pirms zāliena pïaujmašīnas 
ekspluatācijas atvienojiet uzlādes 
aparātu no tīkla un ierīces.

2. attēls
 Pirms ierīces pirmās 

izmantošanas uzlādējiet 
akumulatoru vismaz. uzlādējiet 
10 stundas. Izmantojiet tikai 
piegādes komplekta sastāvā 
esošo uzlādes aparātu.

Norādījums
Uzlādes aparāta atvienošana 
notiek apgrieztā secībā.

Norādījumi par uzlādes 
aparāta likvidēšanu

Uzlādes aparāta likvidēšanai 
jānotiek, balstoties uz elektro-
iekārtu likvidēšanas noteikumiem. 
Ievērojiet vietējos noteikumus.

Noregulēšana pirms 
katras ekspluatācijas

Traumu bīstamība
Pirms visiem ierīces apkopes 
darbiem
– izslēdziet motoru,
– izvelciet (ja ir) aizdedzes atslēgu,
– nogaidiet, līdz visu kustīgo detaïu 

darbība pilnīgi apstājas; 
motoram jābūt atdzesētam,

– atvienojiet motora aizdedzes 
sveces spraudni, lai aiz 
pārskatīšanās novērstu motora 
palaidi.

Zāles savācēja iekāršana
(ierīcēs ar zāles savācēju)
11. attēls
 Mazliet paceliet izmetējvāku un 

iekariet zāles savācēju.

Griezuma augstuma 
nostādīšana

Uzmanību
Ja teritorija ir nelīdzena, tad izvēlie-
ties tādu griezuma augstumu, 
lai griezējnazis nekad nevarētu 
saskarties ar zemi. 

!

!

!
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3. attēls
Nostādiet zāles griezuma 
augstumu pēc vēlēšanās. 
Nostādīšanas iespējas (atkarībā 
no modeïa) apm. no 3 cm līdz 
maksimāli 9 cm.

Norādījums
Nostādiet vienādu augstumu 
visiem riteòiem ierīcēs ar 
neatkarīgu riteòa noregulēšanu.
A modelis
 Nostipriniet riteòus 

nepieciešamajā pozicijā.
B modelis
 Velciet uzliktni un iefiksējiet 

nepieciešamajā pozicijā.
C modelis:
 Bīdiet uz priekšu vai atpakaï 

centralizētās augstuma 
regulēšanas sviru un iefiksējiet 
nepieciešamajā pozicijā.

Priekšējo riteòu bloíēšana
(tikai iekārtas ar bloíējamiem 
priekšējiem riteòiem)
4. attēls
Riteòu bloíēšana virzībai uz 
priekšu – nostādiet riteòus uz 
priekšu un ievietojiet apskavu 
lielajā caurumā.
Riteòu brīvkustībai – ievietojiet 
apskavu mazajā caurumā.

Uzpilde un eïïas līmeòa 
pārbaude
 Uzpildiet neetilēto benzīnu 

(sk. Motora rokasgrāmata).
 Piepildiet degvielas tvertni aug-

stākais līdz 2 cm zem ielietnes 
apakšējās malas.

 Stingri noslēdziet degvielas 
tvertni.

 Pārbaudiet eïïas līmeni, ja 
nepieciešams, uzpildiet 
(sk. Motora rokasgrāmatā).

Motora palaišana
5. attēls

Bīstami!
Lai izsargātos no traumām,
– neiedarbiniet motoru, stāvot 

izmetēja priekšā;

– ievērojiet, lai rokas un kājas 
neatrastos griezējmehānisma 
tuvumā;

– nekad nelieciet rokas, kājas vai 
citas íermeòa daïas rotējošo 
detaïu tuvumā. 
Nekad neatrodieties izmetēja 
tuvumā.

Pirms motora palaišanas jāatvieno 
visi griezējinstrumenti un piedziòas.
Palaides laikā neapgāziet ierīci. 
Novietojiet ierīci uz līdzena 
laukuma, kurš pārklāts pēc 
iespējas ar zemu vai retu zāli.

Norādījumi par motoru
Ievērojiet informāciju Motora 
rokasgrāmatā.
– Daži modeïi nav aprīkoti ar 

akseleratora sviru, apgriezienu 
skaits tiek noteikts automātiski. 
Motors vienmēr darbojas ar 
optimālu apgriezienu skaitu.

– Arī tad, ja motors ir silts, var būt 
nepieciešama droseles jeb 
sūknīša darbināšana.

– Daži modeïi nav aprīkoti ar droseli 
un sūknīti. Motors automātiski 
pāriet uz attiecīgo palaides 
procesu.

Ja motors ir auksts:
 Atgrieziet (ja ir) benzīna krānu.
Ierīces ar droseli :
 Nostādiet droseles sviru  

pozicijā vai izvelciet lokano trosi 
un nostādiet (ja ir) akseleratora 
sviru uz /max. – 5.A attēls.

vai
 Nostādiet akseleratora sviru  

pozicijā – 5.A attēls.
Ierīces ar sūknīti:
 Stingri 1–5x spiediet sūknīti un 

nostādiet (ja ir) akseleratora 
sviru uz /max. – 5.B attēls. 

Ja motors ir silts:
 Atgrieziet (ja ir) benzīna krānu.
 Nostādiet (ja ir) akseleratora 

sviru uz /max. – 5.B attēls.

Ierīces bez elektrostartera:
 5.C attēls
 Stāvot aiz ierīces, nospiediet 

drošības skavu un turiet.
 Lēni, līdz jūtamai pretestībai, 

velciet troses startera rokturi un 
tad ātri un spēcīgi izvelciet trosi. 
Neïaujiet troses startera rokturim 
ātri atgriezties izejas pozicijā, 
bet gan lēni atlaidiet to atpakaï.

Ierīces ar elektrostarteri:
5.D attēls
 Atvienojiet uzlādes aparātu no 

tīkla un ierīces.
 Stāvot aiz ierīces, nospiediet 

drošības skavu un turiet.
 Aktivizējiet vadroktura 

aizdedzes atslēgu, līdz motors 
iedarbojas (palaides 
mēìinājums maks. 5 sekundes, 
pirms nākamā mēìinājuma 
pagaidiet vismaz 1 minūti).

Norādījums:
Ierīces ar elektropalaidi motoru var 
palaist manuāli (atkarībā no modeïa) 
arī ar troses startera rokturi.
Ja motors darbojas:
 Pēc motora palaišanas 

(atkarībā no modeïa):
– nostādiet (ja ir) atpakaï droseli,
– bīdiet (ja ir) akseleratora sviru 

starp /max. un /min., lai 
ïautu motoram īsu brīdi sasilt. 

 Zāliena pïaušanai nostādiet 
akseleratora sviru (ja tāda ir) 
uz pilnu jaudu.

Norādījums
Papildinformāciju par motora 
vadību Jūs varat saòemt motora 
lietošanas pamācībā.

Motora apturēšana
7. attēls
 Nostādiet akseleratora sviru 

(ja tāda ir) /min. pozicijā.
 Atlaidiet drošības apskavu. 

Pēc neilga brīža motors un 
griezējmehānisms apstājas.

!
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Darbs ar ierīci
Riteòu piedziòas 
ieslēgšana/izslēgšana
(tikai ierīcēs ar riteòu piedziòu)
6.A, B, C, D attēls
Riteòu piedziòas ieslēgšana 

/ :
 Velciet sviru/apskavu un turiet.
Riteòu piedziòas izslēgšana 

/ :
 Atlaidiet sviru/apskavu.

Norādījumi ierīcēm 
atbilstoši 6.C attēlam.

Ieslēgšanai/izslēgšanai var 
izmantot kreiso, kā arī labo sviru 
jeb arī abas sviras kopā. 

Norādījums
Konstruktīvi nosacīti var gadīties, 
ka, velkot ierīci atpakaï, tiek bloíēti 
pakaïējie riteòi jeb tie uzrāda 
paaugstinātu pretestību. 
Runa nav par ierīces defektu, bet 
gan par tehniski nosacītu darbību.
Palīdzība (atkarībā no modeïa): 
Bīdiet ierīci bez pievilktas piedziòas 
apskavas nedaudz uz priekšu, 
noslēgumā bīdiet atpakaï.

Riteòu piedziòas dzinēja 
ātruma maiòa
(atkarībā no modeïa)

Uzmanību
Bojāta ierīce
Veiciet nostādījumu tikai motora 
darbības laikā.
6.E, F, G attēls
 Izvēlieties ar mazo sviru dažādas 
ātruma pakāpes (1/min./  
un 4/max./ )

6.H, I attēls
 Izvēlieties ar sviru ātruma 

pakāpes (1/min./  un 
4/max./ ).

Norādījums
Tehniski nosacīti var gadīties, 
ka stāvošas ierīces ātrumu 
var izmainīt tikai ar grūtībām.
Palīdzība: Velciet piedziòas aps-
kavu un izvēlieties ātruma pakāpi.

Zāles savācēja noòemšana 
un iztukšošana
(ierīcēs ar zāles savācēju)
11. attēls
Ja nopïautais materiāls paliek guïot 
uz zemes, vai ja iepildes līmeòa 
indikācija (papildaprīkojums, 
12. attēls) norāda, ka grozs ir pilns:
 Atlaidiet drošības apskavu un 

nogaidiet, līdz motors apstājas.
 Nedaudz paceliet izmetējvāku 

un noòemiet zāles savācēju.
 Saturu iztukšojiet.

Darbs bez zāles savācēja
Noòemot zāles savācēju, 
izmetējvāks tiek nolaists uz leju. 
Strādājot bez zāles savācēja, 
nogrieztā zāle tiek nomesta 
uzreiz lejā.

Pārkārtošanās uz mulčēšanu
(ierīcēs ar mulčēšanas 
papildaprīkojumu)
Ierīces ar aizmugures izmetēju:
8.A attēls
 Nedaudz paceliet izmetējvāku.
 Noòemot zāles savācēju.
 Ievietojiet mulčēšanas palīgierīci 

(atkarībā no modeïa).
 Nolaidiet izmetējvāku.

Norādījums
Modeïiem ar integrētu mulčē-
šanas funkciju mulčēšanas 
palīgierīce nav nepieciešama – šo 
funkciju izpilda speciālas formas 
pakaïējā lūka (8.B attēls).
Irīces ar sānizmetēju:
9. attēls
 Sānizmetēja vietā montējiet 

atsitienu aizsargu/mulčēšanas 
noslēgu (9.A attēls)

vai
 Noòemiet sānizmetēju – 

atsitienu aizsargs/mulčēšanas 
noslēgs noslēdzas automātiski 
(9.B attēls).

Ierīces pārveidošana uz 
sānizmetēju 
(atkarībā no modeïa)
 Ja ir: Noòemiet zāles savācēju un 

nolaidiet aizmugures izmetēj-
vārstu.

 Paceliet atsitienu aizsargu/
mulčēšanas noslēgu un montējiet 
sānizmetēju (9.C attēls).

Pēc darba beigām
 Izvelciet (ja ir) aizdedzes 

atslēgu.
 Nogaidiet, līdz visu kustīgo detaïu 

darbība ir pilnīgi apstājusies un 
motors ir atdzisis.

 Aizgrieziet benzīna krānu 
(ja tāds ir, sk. motora lietošanas 
pamācību).

 Atvienojiet motora aizdedzes 
sveces spraudni.

 Iztukšojiet zāles savācēju.
Ierīcēs ar elektropalaidi:
 Veiciet akumulatora 10 stundu 

pēcuzlādi.

Norādījums
Novietojiet ierīces slēgtās telpās, 
motoram jābūt atdzisušam.

Padomi zāliena 
kopšanai
Sniedzam dažus padomus zāliena 
veselīgas un vienmērīgas augšanas 
panākšanai.

Pïaušana
Zāliens sastāv no dažādiem zāïu 
veidiem. Bieži pïaujot, labāk sākt 
augt zāle, kura veido spēcīgas 
saknes un stingru velēnu. Retāk 
pïaujot, labāk sāk augt gara un 
cita savvaïas zāle (piem., āboliòš, 
pīpenes).
Normāls zāliena augstums sastāda 
apm. 4–5 cm. Pïaut vajadzētu tikai 
1/3 no kopējā augstuma; tātad, ja 
augtstums sastāda 7–8 cm, 
nepieciešama normāla augstuma 
pïaušana.
Nepïaujiet zālienu zemāk par 4 cm, 
jo sausā laikā tas var pasliktināt 
velēnu kvalitāti.
Garu zāli (piem., atgriežoties pēc 
atvaïinājuma) pïaujiet pa etapiem, 
līdz normāla garuma sasniegšanai.
Pïaujot joslas, vienmēr ïaujiet 
nedaudz nosegties.
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Mulčēšana (ar 
aprīkojumu)
Pïaujot zāle tiek sasmalcināta 
mazos gabalos (apm. 1 cm) un 
paliek guïot. Zāliens saglabā 
daudz barības vielu. 
Optimālu rezultātu sasniegšanai 
nepieciešams, lai zāliens vienmēr 
būtu īss, sk. nodaïu „Pïaušana“. 
Mulčējot ievērojiet sekojošus 
norādījumus:
– Nepïaujiet slapju zāli. 
– Nekad nepïaujiet vairāk par 

maks. 2 cm no zāles kopējā 
garuma.

– Brauciet lēnām.
– Darbiniet motoru ar maksimālu 

apgriezienu skaitu.
– Regulāri tīriet griezējmehānismu.

Transportēšana

Īsas distances ar roku

Bīstami!
Rotējošais griezējinstruments var 
satvert priekšmetus un atmest tos 
atpakaï, izraisot ar to bojājumus. 
Pirms ierīces pārvietošanas pa 
citām virsmām un nevis zāli, 
izslēdziet motoru.

Ar transporta līdzekli

Bīstami!
Pirms katras transportēšanas 
izslēdziet motoru un ïaujiet tam 
atdzist. Izvelciet aizdedzes 
sveces spraudni.
Netransportējiet ierīci apgāztā 
stāvoklī.
Transportēšanas laikā ar 
automobili vai uz automobiïa 
nepieciešama ierīces 
nodrošināšana pret noslīdēšanu.
Transportējiet ierīci tikai ar 
iztukšotu degvielas tvertni. 
Degvielas tvertnes vākam jābūt 
cieši noslēgtam.
Ierīces ar saliekamu rokturi:
10. attēls
 Lai ierīces transportēšana būtu 

kompaktāka, rokturi var noliekt. 

Tehniskā apkope/ 
tīrīšana

Bīstami!
Lai izsargātos no traumām, pirms 
jebkuru ierīces apkopes darbu 
veikšanas
– izslēdziet motoru,
– izvelciet (ja ir) aizdedzes atslēgu,
– nogaidiet, līdz visu kustīgo detaïu 

darbība ir pilnīgi apstājusies un 
motors ir atdzisis,

– atvienojiet motora aizdedzes 
sveces spraudni, lai aiz pārskatī-
šanās novērstu motora palaidi,

– ievērojiet drošības tehnikas 
papildnorādījumus motora 
lietošanas pamācībā.

Bīstami!
Lai izsargātos no griezējmehānisma 
traumām, tādus darbus, kā piem., 
griezējnažu nomaiòu vai asināšanu, 
jārealizē tikai specializētajā servisa 
darbnīcā (tam nepieciešami 
speciāli instrumenti).
Nažu skrūvju pievilkšanas griezes 
moments:
– 51–68 Nm (zāles pïāvējs ar 

tērauda korpusu)
– 36–44 Nm (zāles pïāvējs ar 

plastmasas korpusu)

Uzmanību
Apgrieziet ierīci vienmēr tā, lai 
aizdedzes svece norādītu uz 
augšu, lai degviela vai eïïa 
neizraisītu motora bojājumus.

Tehniskā apkope

Uzmanību
Ievērojiet tehniskās apkopes 
norādījumus motora lietošanas 
pamācībā. Sezonas beigās 
pārbaudes un tehniskās apkopes 
realizēšanai nododiet ierīci 
specializētajā darbnīcā.
Jebkurus remontdarbus, kā arī 
bojātu akumulatoru jeb drošinātāju 
nomaiòu, uzticiet veikt tikai 
specializētajai darbnīcai.

Uzmanību
Apkārtējās vides piesāròošana 
ar motoreïïu.
Nomainot eïïu, nododiet nolietoto 
eïïu nolietotās eïïas savāktuvē vai 
utilizācijas uzòēmumā.

Apkārtējās vides 
piesāròošana ar baterijām/
akumulatoriem.

Nolietotas baterijas/akumulatorus 
nedrīkst likvidēt kopā ar 
parastajiem atkritumiem. 
Nododiet nolietotas baterijas/ 
akumulatorus Jūsu pārdevējam 
vai kādā utilizācijas uzòēmumā. 
Izòemiet baterijas/akumulatorus 
pirms ierīces pārstrādes 
metāllūžòos.

Norādījums
Ievērojiet Motora rokasgrāmatā 
sniegtos kontroles un apkopes 
intervālus.
Atkarībā no modeïa Jūsu ierīce ir 
aprīkota ar elektronisku apkopes 
indikāciju (13. attēls). Ievērojiet 
atbilstošas apkopes indikācijas 
papildus rakstiskajiem apkopes 
norādījumiem. Par izmantošanu 
un ar papildinformāciju Jūs varat 
iepazīties atsevišíā lietošanas 
pamācībā, kura pievienota 
apkopes indikācijai.

Pirms katras ekspluatācijas
 Pārbaudiet eïïas līmeni, ja 

nepieciešams, uzpildiet.
 Pārbaudiet vītòsavienojumu 

stingru sēžu, ja nepieciešams, 
stingri pievelciet.

 Pārbaudiet drošības iekārtas.
Pārbaudiet sajūga 
sazobes polu:
(tikai ierīcēs ar riteòu piedziòu)
– Ierīce nedrīkst virzīties uz 

priekšu, ja motors darbojas un 
ir izslēgta riteòu piedziòa.

– Ierīcei jāvirzās uz priekšu, ja 
motors darbojas un ir ieslēgta 
riteòu piedziòa.

!

!

!
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15. attēls
 Ja nepieciešams, nostādiet 

sazobes polu ar riteòa piedziòas 
sviras rievoto veltnīti/iestatī-
šanas uzgriezni (atkarībā no 
konstrukcijas pārslēgšanas 
konsoles apakšējā pusē) vai 
ar lokano trosi. 

Norādījums
Dažiem modeïiem regulēšana nav 
iespējama.

Pēc pirmajām 2–5 darba 
stundām
 Nomainiet eïïu, sk. pielikumam 

pievienoto motora lietošanas 
pamācību.

Pēc katras pïaušanas vai ik 
pēc 8 nedēïām
(tikai ierīcēs ar elektropalaidi)
 Veiciet akumulatora 10 stundu 

pēcuzlādi.

Reizi sezonā
 Nomainiet eïïu, sk. pielikumam 

pievienoto motora lietošanas 
pamācību.

 Eïïojiet šarnīrus un izmetējvāka 
vērpes atsperes.

 Sezonas beigās pārbaudes un 
tehniskās apkopes realizēšanai 
nododiet ierīci specializētajā 
darbnīcā.

Tīrīšana
Uzmanību

Tīriet ierīci pēc katras eksplua-
tācijas. Netīra iekārta izraisa 
materiāla bojājumus un darbības 
traucējumus.
Tīrīšanai neizmantojiet 
augstspiediena tīrītāju.

Zāles savācēja tīrīšana
(ierīcēs ar zāles savācēju)
Visvienkāršāk veikt tīrīšanu uzreiz 
pēc pïaušanas.
 Noòemiet un iztukšojiet zāles 

savācēju.
 Zāles savācēju var tīrīt ar spēcīgu 

(dārza šïūtenes) ūdensstrūklu.
 Pirms nākošās lietošanas zāles 

savācēju labi izžāvējiet.

Zāliena pïaujmašīnas tīrīšana

Bīstami!
Darbā ar griezējmehānismu 
ir iespējamas traumas. 
Jūsu aizsardzībai izmantojiet 
darba aizsargcimdus.

Uzmanību
Apgrieziet ierīci vienmēr tā, lai 
aizdedzes svece norādītu uz 
augšu, lai degviela vai eïïa 
neizraisītu motora bojājumus.
Neapsmidziniet ierīci ar ūdeni, jo tā 
var tikt sabojātas elektrodetaïas.
Tīriet ierīci pēc iespējas uzreiz pēc 
pïaušanas.
Ierīces bez virsmas mazgā-
šanas sistīmas: 
 Nodalījumu, kurā atrodas 

griezējmehānisms, un 
izsviedēja vāku tīriet ar suku, 
rokas slotiòu vai lupatu.

 Nostādiet ierīci uz riteòiem, un 
noslaukiet no tās visas zāles un 
netīrumu paliekas.

Ierīces ar virsmas mazgāšanas 
sistīmu: 
14. attēls
Zāliena pïaujmašīnas ar virsmas 
mazgāšanas sistēmu ir aprīkotas 
ar ūdens pieslēgumu. 
Tādā veidā var noskalot zāles 
pārpalikumus no pïaušanas 
pierīces apakšējās daïas un 
novērst korodējošu íimikāliju 
iedarbību.
Pēc pïaušanas rīkojieties sekojoši:
 Novietojiet ierīci uz līdzenas 

virsmas, bez akmeòiem, 
oïiem utt.

Norādījums
Izsviedējšahta nedrīkst būt 
pavērsta uz ēku, garāžu un 
taml. pusi.
 Montējiet standarta šïūtenes 

adapteri (piegādes komplekta 
papildaprīkojumā) pie ūdens 
šïūtenes un pïaušanas pierīces 
ūdens pieslēguma.

 Atgrieziet ūdeni.

 Palaidiet motoru un ïaujiet tam 
dažas minūtes darboties.

 Izslēdziet motoru un noòemiet 
no ierīces ūdens šïūteni.

Pēc tīrīšanas procesa 
pabeigšanas:
 Palaidiet motoru un ïaujiet tam 

dažas minūtes darboties, lai  
pïaušanas pierīces apakšējā 
daïa varētu izžūt.

 Motora apturēšana.

Ekspluatācijas 
pabeigšana

Bīstami
Sprādziena un ugunsbīstamība.
Nekad neuzglabājiet ierīci, kuras 
tvertne ir piepildīta ar degvielu 
(benzīnu), telpās, kurās degvielas 
tvaiki var saskarties ar atklātu uguni 
vai dzirkstelēm.

Uzmanību
Ierīces materiālie zaudējumi 
Uzglabājiet ierīci (ar atdzisušu 
motoru) tikai tīrās un sausās telpās. 
Uzglabājot ilgāku laika periodu, 
piem., ziemā, obligāti sargājiet 
ierīci no rūsas.
Pēc sezonas beigām, vai arī, ja 
ierīce netiek ilgāk par mēnesi 
izmantota:
 Izlejiet degvielu piemērotā 

tvertnē un pārtrauciet motora 
darbināšanu, kā aprakstīts 
motora lietošanas pamācībā.

Uzmanību
Izlejiet degvielu tikai zem klajas 
debess.
 Tīriet ierīci un zāles savācēju.
 Sargājot no rūsas, noslaukiet 

visas metāla detaïas ar eïïas 
(bez sveíu piejaukuma) 
piesūcinātu lupatu vai 
apsmidziniet ar eïïu.

 Uzlādējiet (ja ir) akumulatoru.

!

!
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Garantija
Katrā valstī ir spēkā garantijas 
noteikumi, kurus ir izdevusi mūsu 
firmas pārstāvniecība vai mūsu 
ražojumu importfirma. 
Bojājumi tiek novērsti bez 
samaksas garantijas sniegšanas 
ietvaros tikai tai gadījumā, ja šie 
bojājumi radušies materiāla vai 
ražošanas defektu rezultātā. 
Garantijas sniegšanas gadījumā 
griezieties veikalā, kurā šī ierīce 
tika nopirkta, vai arī mūsu firmas 
tuvākajā filiālē.

Informācija par motoru
Motora ražotājs atbild par visām 
ar motoru saistītām problēmām, 
kuras attiecas uz jaudu, jaudas 
mērīšanu, tehniskajiem datiem, 
garantijas sniegšanu un servisu. 
Informatīvo materiālu Jūs atradīsiet 
motora ražotāja atsevišíi 
izstrādātajā motora īpašnieka un 
lietotāja rokasgrāmatā.

Defektu konstatēšana 
un novēršana
Jūsu ierīces darbības 
traucējumiem parasti ir vienkārši 
cēloòi, kurus Jums vajadzētu zināt, 
lai varētu dažreiz ar pašu spēkiem 
tos novērst. Šaubu gadījumā 
Jums palīdzēs tirdzniecības 
uzòēmuma darbinieki.

.

Problēma Iespējamie cēloòi Palīdzība
Startera trosi nevar izvilkt. Netika darbināta drošības 

skava.
Piespiediet drošības skavu pie augšējā 
roktura.

Bloíēti naži. Atvienojiet aizdedzes sveces spraudni 
un novērsiet blokādi.

Bojāts motors. Griezieties specializētajā 
servisa darbnīcā.

Motoru nevar iedarbināt. Nepareizi nostādīta 
akseleratora svira.

Nostādiet akseleratora sviru /
CHOKE pozicijā (ja motors ir atdzisis).

Nostādiet akseleratora sviru /max. 
vai START pozicijā (ja motors ir silts).

Pïaujmašīna stāv garā zālē. Novietojiet pïaujmašīnu laukumā ar 
zemāku zāli.

Tukša degvielas tvertne. Uzpildiet degvielas tvertni ar tīru, 
svaigu degvielu.

Nav uzsprausts aizdedzes 
sveces spraudnis.

Uzspraudiet aizdedzes sveces 
spraudni.

Nolietota vai netīra degviela. Nomainiet ar svaigu degvielu.

Aizsērējis gaisa filtrs. Tīriet gaisa filtru.

Drosele nav darbināta. Darbiniet droseli.

Aukstās palaides laikā netika 
nospiests sūknītis.

Darbiniet sūknīti.

– Ierīcēs ar elektropalaidi: Izlādējies akumulators. Uzlādējiet akumulatoru ar 
līdzpiegādāto uzlādes aparātu.

Bojāts elektrības vads. Pārbaudiet, vai elektrības vads 
nav bojāts.

Bojāts drošinātājs. Nomainiet bojāto drošinātāju 
specializētajā darbnīcā.
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Neparasti trokšòi (sitieni, 
žvadzēšana, klabēšana).

Vaïīgas skrūves, uzgriežòi vai 
citas nostiprinājuma detaïas.

Nostipriniet detaïas. Ja trokšòi 
saglabājas, griezieties specializētajā 
servisa darbnīcā.

Satricinājumi, vibrācija. Nenostiprināti naži. Uzticiet nažu stiprināšanas skrūves 
pievilkšanu specializētajai servisa 
darbnīcai.

Bojāti naži. Uzticiet nažu nomaiòu specializētajai 
servisa darbnīcai.

Nepareizi nobalansēti naži. Uzticiet nažu nomaiòu vai 
nobalansēšanu specializētajai 
servisa darbnīcai.

Slikti nostiprināts motors. Nostipriniet motoru specializētajā 
servisa darbnīcā.

Nelīdzens pïāvums vai samazinās 
motora apgriezienu skaits.

Pārāk gara zāle. Nostādiet lielāku griezuma augstumu, 
ja nepieciešams, pïaujiet divreiz. 

Zāle paliek guïot vai zāles 
savācējs nepiepildās.

Zāle pārāk mitra. Ïaujiet zālienam nožūt.

Aizsērējis izmetējs. Izslēdziet motoru, noòemiet 
netīrumus. 

Truli naži. Noasiniet vai nomainiet nažus 
specializētajā servisa darbnīcā. 

Nepietiekama motora jauda. Pïaujiet biežāk, palieliniet griezuma 
augstumu.

Zāles savācējs pilns. Apstādiniet motoru, iztukšojiet zāles 
savācēju. 

Zāles savācējs netīrs. Izslēdziet motoru, notīriet zāles 
savācēja ventilācijas spraugas. 

Nedarbojas riteòu piedziòa. Pārtrūkusi íīïsiksna vai bojāts 
reduktors.

Bojātās detaïas nomainiet 
specializētajā servisa darbnīcā.

Pārtrūkusi uzstiepšanas trose/
lokanā trose.

Bojātās detaïas nomainiet 
specializētajā servisa darbnīcā.

Problēma Iespējamie cēloòi Palīdzība




