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Dokumenta lietošana
Jūs, būdams šīs ierīces izman-
totājs, pirms pirmās ekspluatā-
cijas uzmanīgi izlasiet šo 
lietošanas pamācību. Rīkojieties 
pēc tās norādījumiem un 
saglabājiet to turpmākajai 
izmantošanai. Nekad neïaujiet 
izmantot ierīci bērniem vai per-
sonām, kuras nav iepazinušās 
ar šo lietošanas pamācību.
Personām, kuras jaunākas par 
16 gadiem, darbs ar ierīci ir 
aizliegts – vietējie noteikumi var 

noteikt ierīces izmantotāju 
minimālo vecumu.
Šajā lietošanas pamācībā ir 
ietverti drošības tehnikas 
noteikumi, kuri
– norāda ar motoru saistīto 

bīstamību, 
– norāda uz iespējamām 

traumām,
– parāda, kā var izvairīties no 

iespējamām traumām vai tās 
samazināt.

Norādījumi par drošības tehnikas 
noteikumiem šajā lietošanas 
pamācībā tiek apzīmēti sekojoši:

Bīstami!
Apzīmē tiešu draudošu bīstamību. 
Šī norādījuma neievērošana 
var apdraudēt dzīvību un izraisīt 
smagas traumas.

Uzmanību!
Apzīmē bīstamu situāciju. 
Šī norādījuma neievērošana var 
izraisīt vieglas traumas vai 
materiālus zaudējumus.

Norādījums
Apzīmē norādījumus par 
izmantošanu un svarīgu infor-
māciju.

Norādījumi uz motora 
korpusa
10. attēls
Šie norādījumi ir ïoti svarīgi vēlākai 
identifikācijai, pasūtot ierīces 
rezerves daïas, kā arī servisa 
dienestam. Ierakstiet visus motora 
datus dotajā laukumā (11.attēls.).

Jūsu drošībai

Norādījums
Turpmākajā aprakstā runa ies par 
„ierīci“. Motoru var iebūvēt 
dažādās ierīcēs.

Bīstami!
Ievērojiet visus ierīces, kurā ir 
iebūvēts šis motors, lietošanas 
pamācībā sniegtos drošības un 
lietošanas norādījumus.

Sprādziena un 
ugunsbīstamība!

Benzīns un benzīna tvaiki var ïoti 
viegli uzliesmot un eksplodēt. 
Degšana vai eksplodēšana var 
izraisīt smagus apdegumus un 
nāves gadījumus. Benzīnam 
saskaroties ar íermeni vai 
apìērbu, nekavējoties 
nomazgājiet ādu un nomainiet 
apìērbu.
– Uzpildīšanai izslēdziet motoru 

un pirms tvertnes vāka 
atvēršanas ïaujiet tam vismaz 
divas minūtes atdzist.

– Uzpildiet tvertni tikai zem klajas 
debess vai labi vēdinātā vietā.

– Izmantojiet tikai lietošanas 
noteikumiem atbilstošas 
degvielas tvertnes.

– Nekad neuzpildiet degvielas 
kannu transporta līdzeklī, vilcējā 
vai kādā citā piekabē ar 
plastmasas nosegumu. Lai 
uzpildītu, vienmēr novietojiet 
degvielas kannu uz zemes un 
pietiekamā attālumā no 
transporta līdzekïa.

– Ja iespējams, noòemiet no 
kravas mašīnas vai piekabes ar 
motoru darbināmas ierīces un 
veiciet degvielas uzpildi uz 
zemes. Ja tas nav iespējams, 
uzpildiet šādas ierīces ar 
degvielas kannu un nevis tieši ar 
uzpildes šïūteni no benzīna 
tanka.

– Vienmēr cieši uzlieciet degvielas 
uzpildes uzgalis pie tvertnes vai 
degvielas kannas ielietnes līdz 
uzpildes pabeigšanai. 
Neizmantojiet ilgstošas iepildes 
veikšanai fiksēšanas sviru.

– Nepārpildiet degvielas tvertni. 
Uzpildiet tvertni apmēram līdz 
diviem centimetriem zem 
ielietnes malas, lai degviela 
varētu izplesties.

– Degviela nedrīkst atrasties 
dzirksteïu, atklātas uguns, 
gaismas brīdinājuma lampu, 
siltuma un citu viegli 
uzliesmojošu avotu tuvumā.

– Nekad neuzpildiet ierīces 
slēgtās telpās, jo uzpildes laikā 
izveidojas viegli uzliesmojoši 
tvaiki.

– Nesmēíējiet.
– Pārbaudiet degvielas vadu, 

tvertnes, tvertnes vāka 
un savienojuma detaïu plaisas 
un blīvumu. Ja nepieciešams, 
nomainiet.

– Pirms motora palaišanas 
pārliecinieties, vai ir piemontēta 
aizdedzes svece, izplūde, 
tvertnes vāks un gaisa filtrs.

– Nemēìiniet palaist motoru bez 
piemontētas aizdedzes sveces.

– Degvielas pārlīšanas gadījumā 
pirms palaišanas nogaidiet, līdz 
degvielas tvaiki iztvaiko.

– Darbinot ierīces, nenolieciet 
motoru vai ierīci tā, ka degviela 
varētu izplūst.

– Motora apstādināšanai 
neizmantojiet droseli.

– Ierīci transportējot, vienmēr 
iztukšojiet degvielas tvertni.

!

!

!
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– Neuzglabājiet benzīnu vai 
ierīces ar pilnu degvielas tvertni 
apkures sistēmu, krāšòu, karstā 
ūdens boileru vai citu ierīču 
tuvumā, kuras aprīkotas 
ar signalizācijas lampiòām, 
vai citiem viegli uzliesmojošu 
avotiem, kuri var izraisīt benzīna 
tvaiku aizdegšanos.

Sprādziena un 
ugunsbīstamība!

Motoru palaižot, izveidojas 
dzirksteles. Tās var aizdedzināt 
tuvumā esošos viegli 
uzliesmojošos tvaikus. Tas var 
izraisīt sprādzienu vai degšanu.
– Neveiciet motora palaišanu 

bojātu, ar gāzi darbināmu ierīču 
tuvumā.

– Neizmantojiet zem spiediena 
esošas palaides sistēmas, jo to 
tvaiki var uzliesmot.

Noslāpšanas bīstamība!
Motoru darbības rezultātā izdalās 
bezkrāsainā, indīgā tvana gāze, 
kurai nav smakas. Tvana gāzes 
ieelpošana var izraisīt reiboòus, 
bezsamaòu vai nāvi.
– Darbiniet un palaidiet motoru 

tikai ārpus telpām.
– Motora palaišana un 

darbināšana slēgtās telpās 
ir aizliegta arī tad, ja ir atvērtas 
durvis un logi.

Traumu bīstamība!
Nejauša palaišana var izraisīt 
smagas traumas jeb ugunsgrēku 
vai elektrotraumas.
– Pirms jebkura darba 

uzsākšanas, kā piem., 
regulēšanas vai remont-
darbiem, vienmēr noòemiet 
aizdedzes sveces spraudni un 
nodrošiniet tās neatrašanos 
aizdedzes sveces tuvumā.

– Aizdedzes remontam un 
apkopei izmantojiet tikai 
izmantošanas noteikumiem 
atbilstošu aizdedzes 
kontrolaparātu.

– Neveiciet aizdedzes testus bez 
aizdedzes sveces.

Apdeguma traumu 
bīstamība!
Ugunsbīstamīb!

Darbībā esošs motors izdala 
karstumu. Motora detaïas, īpaši 
izplūde, ïoti sakarst. Pieskaroties 
var gūt smagus apdegumus. 
Var aizdegties viegli uzliesmojoši 
svešíermeòi, kā piem., lapas, 
zāle, krūmi.
– Pirms pieskaršanās atdzesējiet 

izplūdi un dzesētājribas.
– Ievērojiet, lai bērni neatrastos 

karsta un darbībā esoša motora 
tuvumā.

– Nodrošiniet, lai viegli 
uzliesmojoši svešíermeòi 
neatrastos izplūdes un cilindra 
tuvumā.

Elektrotraumu bīstamība! 
Ugunsbīstamība!

Aizdedzes dzirksteles var izraisīt 
ugunsgrēku vai elektrotraumas.

Traumu bīstamība!
Rotējošas detaïas var aizskart vai 
ieraut rokas, kājas, matus, 
apìērbu vai apìērba daïas. 
Tas var izraisīt smagas traumas.
– Darbiniet ierīci tikai ar instalētu 

aizsargaprīkojumu.
– Ievērojiet, lai rokas un kājas 

neatrastos rotējošo detaïu 
tuvumā.

– Pirms darba uzsākšanas 
sasieniet garus matus un 
noòemiet rotaslietas.

– Nenēsājiet viegli krītošu 
apìērbu, uz leju nokārtas auklas 
vai apìērba daïas, kuras varētu 
aizíerties.

Elektrotraumu bīstamība 
motoros ar elektro-
palaides mehānismu!

Ieslēgtas aizdedzes jeb motora 
darbības laikā nekad neaizskariet 
elektriskos vadus vai detaïas. Tie 
var izraisīt elektrotraumas.

Traumu bīstamība! Ierīces 
bojājumi!

Motors ir noregulēts rūpnīcā un 
papildus nedrīkst tikt veikt tā 
konstrukcijas izmaiòas.

Uz ierīces attēlotie 
simboli
Uz motora atrodas drošības un brī-
dinājuma norādījumi, kuri attēloti ar 
simboliem vai piktogrammām. Sim-
boliem ir sekojoša nozīme:

Uzmanību! 
Brīdinājums par 
bīstamību.

Pirms ekspluatācijas 
izlasiet lietošanas 
pamācību!

Brīdinājums par 
karsto virsmu!

Brīdinājums par 
indīgiem tvaikiem!

Benzīns var 
uzliesmot! 

Uzpildiet neetilētu 
degvielu!

Elektrotraumu 
bīstamība! Lietainā 
laikā neizmantojiet 
ektropalaides 
mehānismu.

Vienmēr saglabājiet šos simbolus 
uz ierīces salasāmā stāvoklī.

Norādījumi par motoru
Salīdziniet=1.=attēls ar Jūsu ierīci un 
iepazīstieties ar dažādu vadības 
sistēmas elementu un iestatīšanas 
mehānismu atrašanās vietu.
1. attēls
N Izplūde
O Eïïas notekas skrūve
P Elektrostarteris
Q Eïïas iepildes vāks/mērstienis
R= Pirkstu ieíeršanās aizsargs
S Gaisa filtrs
T a) aizdedzes svece

b) sveces spraudnis
U Benzīna filtrs
V Eïïas filtrs
NM Karburators

!
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Norādījumi par 
ekspluatāciju

Pārbaude pirms 
ekspluatācijas
Ieteicamās eïïas šíirnes

Uzmanību!
Ierīce tiek piegādāta bez degvie-
las un eïïas motorā. Ja motors tiek 
darbināts bez pietiekama eïïas 
daudzuma, tad tas var gūt ievēro-
jamus bojājumus. Par šāda veida 
bojājumiem garantijas prasības 
ir izslēgtas.
 Pirms motora palaides 

pārbaudiet eïïas līmeni un, 
ja nepieciešams, uzpildiet. 
Neuzpildiet par daudz. Eïïas 
tvertnes ietilpība sastāda apm. 
1,7 litrus.

Izmantojiet tikai  SF / SG / SH / SJ 
klasifikācijas vai augstāk 4-taktu 
eïïas.
Atkarībā no ārējās temperatūras 
izvēlieties eïïas viskozitāti 
sekojošā tabulā:

Normālas temperatūras dia-
pazonā tiek ieteikta vispārējai 
lietošanai SAE 10W –30. Ja tiek 
izmantota eïïa ar atsevišíu visko-
zitāti, tad to vajadzētu izvēlēties 
tabulā atbilstoši izmantošanas 
vietas vidējai temperatūrai.

Uzmanību!
Izmantojot zemas kvalitātes eïïu, 
vai divtaktu motoreïïu, motora 
kalpošanas laiks var saīsināties 
jeb motors var sabojāties.

Eïïas līmeòa kontrole

Uzmanību!
Veicot kontroli, ievērojiet, lai ierīce 
ar izslēgtu motoru tiktu novietota 
uz līdzenas virsmas.

Katru reizi pirms mērstieòa 
noòemšanas tīriet zonu ap 
mērstieni (3. attēls).
2. attēls
 Noskrūvējiet eïïas iepildes vāku (1) 

un noslaukiet eïïas mērstieni. 
 Iebīdiet eïïas mērstieni ielietnē un 

stingri pievelciet.
 No jauna izòemiet eïïas mērstieni 

un pārbaudiet eïïas līmeni. 
Ja līmenis ir par zemu, tad lēnām 
iepildiet nedaudz eïïas līdz 
augšējam mērstieòa 
maríējumam – „max“. 

 Pirms motora palaišanas stingri 
ieskrūvējiet eïïas mērstieni.

Uzmanību!
Neiepildiet pārāk daudz eïïas. 
Iepildot pārāk lielu eïïas 
daudzumu, var tikt izraisīti motora 
bojājumi, dūmu rašanās, palaides 
traucējumi vai aizdedzes sveces 
apkvēpšana.

Ieteicamā degviela

Bīstami!
– Īpašos apstākïos benzīns var 
ātri uzliesmot un izraisīt 
sprādzienu.

– Uzpildiet degvielu tikai labi 
vēdinātās vietās, un ja motors ir 
izslēgts. Uzpildes vai degvielas 
uzglabāšanas vietā nesmēíējiet 
un izslēdziet visus aizdedzes 
avotus.

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

– Ievērojiet, lai uzpildes laikā 
degviela nepārlīst. Pārlijusi 
degviela vai tās tvaiki var 
aizdegties. Ja degviela pārlīst, 
tad pirms motora palaišanas 
noslaukiet izlijušo degvielu.

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

Motora bojājumu 
bīstamība!

– Nejauciet degvielu ar eïïu.
– Izmantojiet tikai tīru, svaigu un 

neetilētu benzīnu.
– Izmantojiet tikai degvielu ar 

87 vai augstāku oktānskaitli.
– Neizmantojiet E85 specifikācijas 

degvielu!
– Iegādājieties tikai tik daudz 

degvielas, kuru var izmantot 
30 dienu laikā.

– Neatstājiet degvielu tvertnē bez 
stabilizatora ilgāk par 30 dienām

– tas var izraisīt garantijas/
garantijas sniegšanas dzēšanu.

– Ievērojiet, lai tvertnē neiekïūtu 
netīrumi, putekïi vai ūdens.

Benzīna iepildes līmeòa 
kontrole

Uzmanību!
Pirms uzpildīšanas ïaujiet 
motoram vismaz divas minūtes 
atdzist.
Ievērojiet visus norādījumus 
ierīces lietošanas pamācībā 
attiecībā uz benzīna iepildes 
līmeòa kontroli un uzpildi.
Attēls – sk. Ierīces lietošanas 
pamācība
 Pirms degvielas tvertnes vāka 

noòemšanas un uzpildes notīriet 
vietu pie ielietnes.

 Uzpildiet tvertni apm. līdz 2 cm 
zem ielietnes gala vai līdz iepildes 
līmenis sasniedz maksimālo 
iepildes augstumu saskaòā ar 
norādes indikatoru (atkarībā no 
konstrukcijas) tā, lai degviela 
varētu izplesties.

Motora palaišana
4. attēls

Bīstami!
Vienmēr ievērojiet, lai rokas un 
kājas neatrastos kustīgo detaïu 
tuvumā. Neizmantojiet zem 
spiediena esošas palaides 
sistēmas. Tvaiki var uzliesmot.

-30º -20º -10º 0º 10º 20º 30º 40º(ºC)

5W-30

30

10W-30

Synthetic 5W-30
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Bīstami! 
Ievērojiet visus ierīces lietošanas 
pamācības norādījumus,uz kuras 
ir piementēts šis motors.

Norādījumi
– Dažos modeïos nav droseles. 

Motors automātiski noregulējas 
uz attiecīgo palaides procesu.

– Ja motors ir silts vai apkārtnes 
temperatūra ir augsta, tad 
droseles izmantošana nav 
nepieciešama.

– Pirms darba uzsākšanas ar 
ierīci, ïaujiet motoram dažas 
minūtes sasilt.

 Izslēdziet visus piedziòas 
agregātus, nostādiet piedziòu 
neitrālā pozīcijā (N) un aretējiet 
(ja ir) stāvbremzi.

■ Nostādiet akseleratora sviru 
(4b attēls) uz . 

■ Ja motors ir atdzisis, velciet 
droseli (4a attēls) jeb nostādiet 
akseleratora sviru uz  
(4b attēls).

■ Pagrieziet aizdedzes atslēgu 
(4c/4d attēls) uz , līdz motors 
sāk darboties (palaides 
mēìinājums maks. 5 sekundes, 
līdz nākošajam mēìinājumam 
nogaidiet 10 sekundes). 
Ja motors darbojas, nostādiet 
aizdedzes atslēgu uz 

LfL K=
■ Lēnām nostādiet droseli 

atpakaï.
■ Nostādiet atpakaï akseleratora 

sviru, līdz motora mierīgai 
darbībai.

Motora apstādināšana
4. attēls
■ Nostādiet akseleratora sviru 

vidējā ātruma pozīcijā.
■ Darbiniet motoru apm. 

20 sekundes.
■ Nostādiet aizdedzes atslēgu uz 

/0.
■ Izvelciet aizdedzes atslēgu.
■ Pirms ierīces atstāšanas aretējiet 

(ja ir) stāvbremzi.

Tehniskā apkope/
tīrīšana

Bīstami!
Pirms jebkuru ar ierīci saistītu 
darbu veikšanas, piem., apkopes 
un tīrīšanas, izslēdziet motoru un 
ïaujiet tam atdzist. Izvelciet 
aizdedzes atslēgu. 
Lai novērstu nejaušu palaišanu, 
vienmēr noòemiet aizdedzes 
sveces spraudni.

Uzmanību!
– Ražotājs ir optimāli nostādījis 

motora jaudu un patēriòu. 
Jebkuras šo nostādījumu 
izmaiòas drīkst veikt tikai 
ražotājs vai autorizēts 
speciālists.

– Ja ierīces transportēšanai, 
pārbaudei, vai netīrumu 
noòemšanai nepieciešama 
motora apgāšana, tad apgāziet 
motoru vienmēr tā, lai aizdedzes 
svece norādītu uz augšu, un lai 
degviela vai eïïa nesabojātu 
motoru.

– Transportējot ierīci ar 
transporta līdzekli, ierīces 
degvielas tvertnei jābūt vienmēr 
tukšai.

– Rezerves daïām jāatbilst 
ražotāja noteiktajām prasībām.

– Tādēï izmantojiet tikai oriìinālās 
rezerves daïas vai ražotāja 
norādītās rezerves daïas. 
Remontdarbus drīkst veikt tikai 
specializētā darbnīcā.

Lai nemainīgi saglabātu augstu 
jaudu, nepieciešama regulāra 
motora pārbaužu un iestatīšanas 
darbu realizēšana. Regulāra 
tehniskā apkope nodrošina ilgu 
darbības laiku. 
Nepieciešamie tehniskās apkopes 
intervāli un realizējamo tehniskās 
apkopes darbu veids ir norādīts 
sekojošā tabulā. Jāievēro darba 
stundu intervāli jeb citas laika 
norādes atkarībā no aktuālā laika 
momenta. Strādājot apgrūtinātos 
apstākïos, nepieciešama biežāka 
tehniskās apkopes realizēšana.
Sezonas beigās nododiet ierīci 
specializētā darbnīcā tehniskās 
apkopes un pārbaudes veikšanai.

!
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Tehniskās apkopes plāns

1) Ar lielu slodzi vai augstu apkārtnes temperatūru.
2) Strādājot putekïainā vidē, apkopi jāveic biežāk.

Eïïas kontrole
 Kontrolējiet eïïas līmeni pirms 

katras motora palaišanas.
 Ievērojiet, lai vienmēr būtu 

ievērots pareizs eïïas līmenis. 
Sk. „Eïïas līmeòa kontrole“.

Eïïas un eïïas filtra 
nomaiòa

Bīstami!
– Nolietota eïïa var izraisīt ādas 

vēzi, ja eïïa ilgāka laika posmā 
bieži saskaras ar ādu. Kaut gan 
tas ir neticami, bet tomēr ir 
ieteicams arī pēc retas 
nolietotās eïïas izmantošanas 
pēc iespējas ātrāk nomazgāt 
rokas ar ziepēm un ūdeni.

– Izlaidiet eïïu, kamēr motors ir 
silts, bet nav vairs karsts (tad 
eïïa izplūst ātrāk un vairāk).

– Ja eïïas izliešanai nepieciešama 
ierīces noliekšana, tad pirms 
tam ïaujiet motoram darboties 
tik ilgi, līdz degvielas tvertne ir 
tukša.

Norādījums
Vienmēr likvidējiet nolietoto eïïu/ 
eïïas filtru saskaòā ar spēkā 
esošajiem vides aizsardzības 
noteikumiem. Ir ieteicams 
nogādāt nolietoto eïïu nolietotas 
eïïas savāktuvei necaurlaidīgā 
tvertnē. Nelikvidējiet to kopā ar 
atkritumiem, neizlejiet un neïaujiet 
iesūkties zemē.

Eïïas nomaiòa
5. attēls
 Novietojiet ierīci uz līdzena 

pamata un nodrošiniet pret 
aizripošanu.

 Noòemiet eïïas iepildes 
vāku (1).

 Izlejiet eïïu piemērotā tvertnē:
– atverot eïïas notekas 

skrūvi (2).
 No jauna ieskrūvējiet eïïas 

notekas skrūvi un stingri 
pievelciet (2). Pievilkšanas 
moments 12–14 Nm.

Uzmanību!
Nepievelciet pārāk stingri eïïas 
notekas skrūvi. 

 Iepildiet eïïas tvertnē ieteikto 
eïïu un pārbaudiet eïïas līmeni.

 Atkal piestipriniet eïïas uzpildes 
vāku.

Eïïas filtra nomaiòa
6. attēls
 Eïïas izliešana – sk. „Eïïas 

nomaiòa“.
 No jauna montējiet eïïas 

notekskrūvi.
 Noskrūvējiet eïïas filtru.
 Pārziediet jauno eïïas filtra 

blīvgredzenu ar svaigu eïïu.
 Jauna eïïas filtra montāža

–Ar roku uzgrieziet jaunu eïïas 
filtru, līdz blīvgredzens pieguï 
motora korpusam.

–Stingri pievelciet eïïas filtru ar 
10–12 Nm, izmantojot 
speciālu eïïas filtra atslēgu, vai 
tālāk stingri pievelciet eïïas 
filtru ar ½ līdz ¾ apgriezieniem 
ar roku.

 Uzpildiet eïïu un no jauna 
nostipriniet eïïas iepildes vāku – 
sk. „Eïïas nomaiòa“.

 Palaidiet motoru un ïaujiet īsu 
laiku darboties.

Tehniskās apkopes 
darbs

pirms 
katras 

ekspluatāci
jas

pēc pirmajām 
5 darba stundām

reizi sezonā vai 
ik pēc 

25 stundām

reizi sezonā vai 
ik pēc 

50 stundām

reizi sezonā vai ik 
pēc 

100 stundām

Motoreïïas kontrole 

Motoreïïas nomaiòa  NF 

Eïïas filtra nomaiòa NF 

Aizdedzes sveču 
kontrole 

Aizdedzes sveču apkope 

Izplūdes zonas tīrīšana 

Motora apvalka tīrīšana 

Gaisa filtra kontrole 

Gaisa filtra apkope OF

Benzīna filtra nomaiòa 

Motora dzesētājribu 
tīrīšana 

!
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 Apstādiniet motoru un ïaujiet 
tam atdzist.

 Pārbaudiet eïïas filtra blīvumu.
 Pārbaudiet eïïas līmeni un, ja 

nepieciešams, labojiet – sk. 
„Eïïas līmeòa kontrole“.

Gaisa filtra apkope
Netīrs gaisa filtrs aizkavē gaisa 
ieplūdi karburatorā. Lai izvairītos 
no karburatora iziešanas no 
ierindas, nepieciešama gaisa filtra 
regulāra apkope. Ïoti putekïainā 
vidē ir nepieciešama biežāka 
apkopes veikšana.

Bīstami!
Nekad neizmantojiet gaisa filtra 
tīrīšanai benzīnu vai šíīdinātājus 
ar zemu uzliesmošanas 
temperatūru. Pastāv uguns vai 
sprādziena bīstamība.

Uzmanību!
Nekad nedarbiniet motoru bez 
gaisa filtra. Var tikt izraisīti motora 
bojājumi vai paaugstināts motora 
nodilums.

Norādījums
Papīra filtru nevar tīrīt.
7. attēls
 Atlaidiet abus spārnuzgriežòus 

(1) un noòemiet gaisa filtra 
vāku (2).

 Noòemiet visu gaisa filtru (3).
 Noòemiet putuplasta rupjo filtru 

(4) no papīra filtra (5).
 Nomainiet papīra filtru (5), ja tas 

ir aizsērējis vai bojāts.
 Tīriet putuplasta priekšfiltru (4), 

ja tas ir bojāts – nomainiet. 
Putuplasta priekšfiltra tīrīšanai 
noòemiet to no papīra filtra un 
notīriet ar saimniecības tīrītāja 
šíīdumu un siltu ūdeni. Pirms 
iebūvēšanas no jauna labi 
izžāvējiet.

Norādījums
Nekad nesaslapiniet putuplasta 
priekšfiltru ar eïïu.
 Samontējiet visu gaisa filtru un 

pareizi uzlieciet ar apaïo 
caurumu uz uzsūcējuzgaïa (6).

 Montējiet filtra apvalku. 
Ievērojiet, lai pozīcijas 
nostādīšanas galiem (7) būtu 
pareiza šēža vadsliedēs (8).

 No jauna ar roku stingri pievelciet 
abus spārnuzgriežòus (1).

Aizdedzes sveces apkope

Bīstami!
Ïaujiet motoram atdzist. 
Neveiciet aizdedzes testus bez 
aizdedzes sveces. Nepalaidiet 
motoru, ja aizdedzes svece ir 
noòemta.
Lai motora darbība būtu pareiza, 
nepieciešama aizdedzes sveces 
elektrodu atstatumu pareiza 
noregulēšana un tiem jābūt tīriem.
8. un 9 attēls
 Izvelciet aizdedzes sveces 

spraudni (1) un izskrūvējiet 
sveci (2) ar aizdedzes sveces 
atslēgu.

 Veiciet aizdedzes sveces vizuālu 
pārbaudi. Ja ir redzams 
nodilums un izolators ir bojāts, 
tad sveci nomainiet. 

 Notīriet sveci ar stiepïu suku, ja 
tā atkal tiks izmantota.

 Izmēriet elektrodu atstatumu ar 
taustu. Ja nepieciešams, 
noregulējiet atstatumu ar sānu 
elektrodu liekšanu. Elektrodu 
atstatumam jāsastāda 0,60-
0,80 mm (9.=attēls).

 Kontrolējiet aizdedzes sveces 
blīvgredzena stāvokli, tad ar 
roku ieskrūvējiet aizdedzes 
sveci, lai novērstu vītnes 
bojājumus.

 Ja svece ir stingri nostiprināta, 
tad pievelciet ar aizdedzes 
sveces atslēgu.

Uzmanību!
Nepievelciet aizdedzes sveci 
pārāk stingri. Pievelkot ar 
aizdedzes sveces atslēgu, 
ievērojiet sekojošus norādījumus:
– pievelciet jaunu aizdedzes sveci 

ar 1/2 apgriezienu,
– pievelciet lietotu aizdedzes 

sveci ar 1/8 – 1/4 apgriezienu.
Nepareizi pievilkta svece var ïoti 
sakarst un sabojāt motoru.

Motora tīrīšana
Ja motors iepriekš tika darbināts, 
tad pirms tīrīšanas ïaujiet tam 
vismaz vienu stundu atdzist. 
Regulāri noòemiet sakrājušos 
netīrumus no motora. Tīriet 
pirkstu aizsargu izplūdes zonā. 
Izmantojiet suku vai saspiestu 
gaisu.

Uzmanību!
Netīriet motoru ar ūdensstrūklu, jo 
tā var piesāròot degvielu. Izplūdes 
caurumā var iekïūt ūdens no dārza 
šïūtenes vai no augstspiediena 
tīrītāja un sabojāt motoru.

Bīstami!
Ap izplūdi sakrājušies netīrumi var 
izraisīt aizdegšanos. Pirms katras 
ekspluatācijas pārbaudiet šo zonu 
un notīriet.

Uzglabāšana
Motoros, kurus jāuzglabā ilgāk par 
30 dienām, benzīna tvertnē 
nedrīkst atrasties degviela, lai 
novērstu nogulšòu veidošanos 
degvielas sistēmā, it īpaši uz 
svarīgām karburatora detaïām. 
Uzglabājot no 30 līdz maksimāli 90 
dienām, degvielai var pievienot 
stabilizatoru. Griezieties 
specializētajā veikalā vai tehniskā 
servisa dienesta darbnīcā.
 Darbiniet motoru, līdz degvielas 

tvertne ir tukša un motora 
darbība apstājas.

 Nomainiet eïïu. Sk. „Eïïas 
nomaiòa“.

 Noòemiet aizdedzes sveci un 
iepildiet cilindrā apm. 15 ml 
motoreïïas. No jauna montējiet 
aizdedzes sveci un lēni 
pievelciet palaides trosi, lai eïïa 
varētu sadalīties.

 Notīriet netīrumus ap motoru, 
zem pirkstu aizsarga, kā arī zem, 
ap un aiz izplūdes caurules. 
Vietas, kuras varētu sarūsēt, 
pārklājiet ar plānu eïïas plēvi.

!

!
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 Uzglabājiet tīrā, sausā un labi 
vēdinātā vietā, bet ne ierīču 
tuvumā, kuras tiek darbinātas ar 
liesmu vai signalizācijas lampiòu, 
piem., pie apkures sistēmām, 
karsta ūdens sagatavošanas 
agregātiem vai veïas žāvētājiem. 
Jāizvairās arī no vietām, kurās 
atrodas dzirksteïošanu izraisošs 
elektromotors vai tiek izmantoti 
elektroinstrumenti.

 Ja iespējams, neizvēlieties 
uzglabāšanas vietas ar augstu 
gaisa mitrumu, jo tas var veicināt 
rūsas un korozijas veidošanos.

 Uzglabājiet ierīci uz līdzenas 
virsmas. Sagāztā stāvoklī var 
iztecēt degviela vai eïïa.

Rīkošanās pēc ilgākas 
uzglabāšanas
 Pārbaudiet motoru, kā tas 

aprakstīts nodaïā „Pārbaude 
pirms ekspluatācijas“.

 Ja pirms uzglabāšanas degviela 
tika izlieta, tad uzpildiet tvertni ar 
svaigu benzīnu. Ja uzpildei tiek 
izmantota benzīna kanna, tad 
jāievēro, lai tajā atrastos svaigs 
benzīns.

 Ja uzglabāšanas laikā tika ieeïïots 
cilindrs, tad palaižot, motors 
nedaudz dūmo. Tas ir mormāli.

Garantija
Katrā valstī ir spēkā garantijas 
noteikumi, kurus ir izdevusi mūsu 
firmas pārstāvniecība vai mūsu 
ražojumu importētāja firma. 
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.

Kïūdu meklējumi

Problēma Iespējamie cēloòi Palīdzība

Motoru nevar 
iedarbināt.

Tukša degvielas tvertne. Uzpildiet tvertni ar svaigu un neetilētu 
degvielu.

Veca degviela. Izlejiet veco degvielu zem klajas debess 
piemērotā tvertnē. Uzpildiet tvertni ar 
svaigu un neetilētu degvielu.

Motors atdzisušā stāvoklī, nedarbiniet 
droseli.

Darbiniet droseli.

Nav uzsprausts aizdedzes sveces 
spraudnis.

Uzspraudiet aizdedzes sveces spraudni 
uz sveces.

Bojāta vai netīra aizdedzes svece. Tīriet aizdedzes sveci.
Noregulējiet elektrodu atstatumu vai 
nomainiet aizdedzes sveci.

Akseleratora svira neatrodas  
pozicijā.

Nostādiet akseleratora sviru  
pozicijā. 

Aizsērējis benzīna vads. Nododiet benzīna vadu tīrīšanā *).

Bojāts drošinātājs. Lieciet nomainīt drošinātāju *).

Bojāts starteris. Lieciet pārbaudīt starteri *).
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Norādījums
Par remontdarbu jautājumiem, kuri neietilpst augstāk minēto darbu sarakstā, lūdzu griezieties pie servisa 
dienesta pārdevēja Jūsu dzīvesvietas tuvumā.

Neregulāra motora 
darbība (ar 
pārtraukumiem).

Droseles svira nostādīta uz „CHOKE/ “. Nostādiet droseles sviru uz „ /OFF“.

Vaïīgi uzsprausts aizdedzes sveces 
spraudnis.

Stingri uzspraudiet aizdedzes sveces 
spraudni.

Veca degviela.
Degvielas sistēmā ūdens vai netīrumi.

Izlejiet veco degvielu zem klajas debess 
piemērotā tvertnē. Uzpildiet tvertni ar 
svaigu un neetilētu degvielu.

Pārdegusi, bojāta aizdedzes svece vai 
pārāk liels elektrodu atstatums.

Noregulējiet elektrodu atstatumu vai 
nomainiet aizdedzes sveci.

Aizsērējis benzīna filtrs. Lieciet nomainīt benzīna filtru *).

Aizsērējis gaisa filtrs. Tīriet jeb nomainiet gaisa filtru.

Motors pārkarst. Par maz motoreïïas. Uzpildiet kartera korpusu ar 
nepieciešamo eïïas daudzumu.

Aizsērējušas motora dzesētājribas. Tīriet dzesētājribas.

*) Šos darbus drīkst veikt tikai specializēta darbnīca.

Problēma Iespējamie cēloòi Palīdzība
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