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Norādījumi uz firmas 
plāksnītes
Ierakstiet visus Jūsu ierīces firmas 
plāksnītes datus zemāk norādītajā 
laukumā. Firmas plāksnīte atrodas 
motora tuvumā. 
Šie dati ir ïoti svarīgi vēlākai 
identifikācijai, pasūtot rezerves 
daïas, kā arī griežoties servisa 
dienestā.

Šos un citus norādījumus par ierīci 
Jūs atradīsiet atsevišíā CE 
Atbilstības deklarācijā, kas ir šīs 
lietošanas pamācības sastāvdaïa.

Attēli

Atveriet attēlu lapas lietošanas 
pamācības sākumā.
Grafiskie attēlojumi var nedaudz 
atšíirties no iegādātās ierīces.

Jūsu drošībai

Ierīces pareiza 
izmantošana
Šī ierīce paredzēta izmantošanai 
tikai kā lapu sūcējs/lapu pūtējs
– piemāju un atpūtas dārzos, 

atbilstoši šajā lietošanas 
pamācībā sniegtajiem 
aprakstiem,

– lietošanas pamācībā sniegto 
aprakstu un drošības tehnikas 
noteikumiem.

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. Izmantotājs ir atbildīgs 
par visiem izraisītajiem 
zaudējumiem trešajām personām 
un to mantai.
Izmantojiet ierīci tikai pēc ražotāja 
dotajiem norādījumiem un 
piegādātajā tehniskajā stāvoklī.
Ja ierīce tiek pašrocīgi pārveidota, 
tad par no tā izrietošajiem 
zaudējumiem ražotāja garantija 
netiek sniegta.

Pirms darbināšanas 
izlasiet visus norādījumus
 Izlasiet uzmanīgi šos 

norādījumus. Iepazīstieties ar 
ierīces vadību un rīkošanos.

 Nekad neatïaujiet bērniem vai 
citām personām, kuras nav 
iepazinušās ar šo lietošanas 
pamācību, izmantot ierīci.

 Neizmantojiet šo ierīci 
noguruma vai slimības 
gadījumā, kā arī lietojot 
alkoholu, narkotikas vai 
medikamentus.

 Bērni un jaunieši, kuri nav 
sasnieguši 16 gadu vecumu, 
nedrīkst izmantot šo ierīci.

 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.

 Kontrolējiet ierīci pirms tās 
izmantošanas. Nomainiet 
bojātās detaïas. Pārliecinieties, 
vai degviela neizplūst. 
Pārliecinieties, vai ir pievienoti 
un piestiprināti visi savienojuma 
elementi. Neievērojot šos 
norādījumus, var tikt izraisītas 
šīs ierīces izmantotāja un 
tuvumā esošo personu traumas, 
kā arī ierīce var sabojāties.

 Ievērojiet, ka vienmēr pastāv 
galvas, roku un kāju traumu 
bīstamība.

 Nodrošiniet, lai bērni, personas 
un dzīvnieki neatrastos 
zonā,kurā Jūs gribat strādāt. 
Ievērojiet, lai bērni, citas 
personas un dzīvnieki atrastos 
vismaz 15 m attālumā; vienmēr 
pastāv bīstamība, ka tuvumā 
esošās personas varētu skart 
atsistie objekti. Tuvumā 
esošajām personām jānēsā acu 
aizsargs. Ja kāds Jums tuvojas, 
nekavējoties izslēdziet motoru .

Ar benzīnu darbināmo 
ierīču drošības tehnikas 
noteikumi
Benzīns ir viegli uzliesmojošs, un 
tā tvaikiem aizdegoties, var 
izraisīties sprādziens. Veiciet 
sekojošus drošības pasākumus:
 Uzglabājiet benzīnu tikai tam 

paredzētajās un atïautajās 
tvertnēs.

 Neïaujiet pārlijušajam benzīnam 
aizdegties. Palaidiet motoru 
tikai pēc benzīna tvaiku 
iztvaikošanas.

 Pirms degvielas tvertnes 
uzpildes vienmēr izslēdziet 
motoru un ïaujiet tam atdzist. 
Kamēr motors ir karsts, nekad 
nenoòemiet degvielas tvertnes 
vāku un neuzpildiet tvertni. 
Nekad neizmantojiet ierīci, 
stingri neaizskrūvējot degvielas 
tvertnes vāku. Lēni atskrūvējiet 
degvielas tvertnes vāku, lai 
lēnām samazinātu degvielas 
tvertnes spiedienu.

 Noòemiet uzsūcējmaisu pirms 
ierīces uzpildīšanas.
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 Maisiet un uzpildiet benzīnu tīrā 
un labi vēdinātā vietā zem klajas 
debess, kur nav dzirksteïošanas 
un atklātas uguns. Tikai pēc 
motora izslēgšanas lēni 
atgrieziet degvielas tvertnes 
vāku. Nesmēíējiet, maisot vai 
uzpildot benzīnu. Pārlijušo 
benzīnu nekavējoties noslaukiet 
no ierīces.

 Pirms motora palaišanas 
novietojiet ierīci vismaz 10 m 
attālumā no uzpildīšanas vietas. 
Nesmēíējiet un ievērojiet, lai 
benzīna uzpildes vai ierīces 
izmantošanas laikā darba zonā 
nebūtu dzirksteïu vai atklātas 
uguns.

 Nomainiet bojātu izplūdes 
cauruli, degvielas tvertni vai 
degvielas tvertnes vāku.

Ekspluatācijas laikā
 Nedrīkst palaist ierīci un ïaut tai 

darboties, ja Jūs atrodaties 
slēgtā telpā vai ēkā. Izplūdes 
gāzu ieelpošana var būt 
nāvējoša. Izmantojiet ierīci tikai 
zem klajas debess.

 Izmantojot ierīci, nēsājiet 
aizsargbrilles un dzirdes 
aizsargu. Strādājot putekïainā 
vidē, nēsājiet sejas un putekïu 
masku. Iesakām nēsāt kreklu ar 
garām piedurknēm.

 Nēsājiet biezas, garas bikses, 
zābakus un cimdus.

 Ievērojiet, lai mati, apìērbs un 
cimdi neatrastos kustīgo detaïu 
tuvumā. Vaïīgs apìērbs, 
rotaslietas vai gari mati var 
aizíerties kustīgajās detaïās. Ja 
nepieciešams, nēsājiet matu 
tīkliòu.

 Izmantojiet šo ierīci tikai tai 
paredzētajam nolūkam.

 Neliecieties pārāk uz priekšu. 
Saglabājiet vienmēr stingru 
stāju un līdzsvaru.

 Izmantojiet šo ierīci tikai pilnīgi 
samontētā stāvoklī. Izmantojiet 
šo ierīci tikai ar piemontētu 
uzsūcējcauruli/pūtējcauruli un 
uzsūcējmaisu. Pārbaudiet, vai 
uzsūcējmaiss ir noslēgts.

 Veicot visus tehniskās apkopes 
un kopšanas darbus, kā arī 
montējot un demontējot 
uzsūcējcauruli/pūtējcauruli un 
uzsūcējmaisu, izslēdziet motoru 
un atvienojiet aizdedzes sveces 
spraudni.

 Izmantojiet ierīci tikai dienas 
gaismā vai arī labā mākslīgajā 
apgaismojumā.

 Neaizskariet motoru un trokšòu 
slāpētāju. Šīs detaïas ierīces 
lietošanas laikā ïoti sakarst. Arī 
pēc izslēgšanas to karstums vēl 
kādu laiku saglabājas.

 Izvairieties no ierīces nejaušas 
palaišanas. Velkot palaides 
trosi, esiet gatavi ierīces 
apkalpei. Ierīci palaižot, 
strādājošajai personai un ierīcei 
jāatrodas stabilā pozīcijā. 
Ievērojiet norādījumus par 
motora palaišanu un 
apstādināšanu.

 Nekavējoties izslēdziet motoru, 
ja notiek saskaršanās ar kādu 
svešíermeni vai Jūs aiz tā 
aizíeraties un pārbaudiet, vai ir 
radušies bojājumi. Nekad 
neizmantojiet ierīci ar vaïīgām 
vai bojātām detaïām.

 Motoram darbojoties, nekad 
nenovietojiet ierīci uz putekïaina 
vai netīra laukuma. Var tikt 
iesūkti netīrumi, zāle, lapas un 
taml., kas var izraisīt traumas vai 
ierīces bojājumus.

 Neparastas vibrācijas gadījumā 
nekavējoties izslēdziet motoru. 
Pārbaudiet ierīces bojājumus. 
Bojājumu gadījumā nododiet 
ierīci specializētajā darbnīcā.

 Izslēdziet motoru un atvienojiet 
aizdedzes sveces spraudni 
pirms bloíējumu novēršanas vai 
aizsērējumu noòemšanas.

 Ievērojiet, lai rokas, seja un 
kājas neatrastos jebkuru 
rotējošo detaïu tuvumā. 
Rotācijas laikā neaizskariet 
rotoru un arī nemēìiniet to 
apturēt.

 Nekad neizmantojiet šo ierīci 
íīmisku produktu, mēslojuma 
vai citu vielu izplatīšanā, kuras 
satur indīgas vielas.

 Neko nelieciet ar rokām 
uzsūcējcaurumā.

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

 Nekad nepārveidojiet rūpnīcā 
iepriekš nostādītos motora 
noregulējumus.

 Izvairieties no atklātas uguns, 
dzirksteïošanas un nesmēíējiet.

Pūtēja funkcijas izmantošana
 Nekad nenovirziet ierīci uz 

personām, mājdzīvniekiem vai 
logiem. Realizējiet pūšanu 
vienmēr tādā virzienā, kurā 
neatrodas personas vai 
dzīvnieki, vai arī nav jūtīgu, cietu 
virsmu (piem., logu, mūru, 
automašīnu).

Sūcēja funkcijas izmantošana
 Šī ierīce kalpo sausa materiāla, 

kā piem., lapu, zāles, tievu zaru 
un papīra strēmeïu savākšanai. 
Nemēìiniet uzsūkt mitrus 
objektus vai ūdeni, jo tas var 
izraisīt ierīces bojājumus. 

 Neuzsūciet ar ierīci metālu, 
stikla lauskas utt., jo tas var 
izraisīt nopietnus rotora 
bojājumus.

 Neuzsūciet karstus 
priekšmetus, kā piem., pelnus, 
ogïu gabalus, cigaretes utt.. Tas 
var izraisīt uzsūcējmaisa 
aizdegšanos.

Citi drošības tehnikas 
norādījumi
 Pirms darba sākuma attīriet 

darba zonu no svešíermeòiem, 
kuri varētu sabojāt ierīci vai, tos 
nopūšot/atmetot atpakaï, tie 
varētu izraisīt traumas vai 
bojājumus.

 Pirms ierīces novākšanas vai 
transportēšanas ïaujiet 
motoram atdzist. 

 Sargājiet ierīci transportēšanas 
laikā.

 Transportējiet ierīci tikai ar 
iztukšotu degvielas tvertni.

 Uzglabājiet ierīci sausā, 
aizslēgtā telpā, lai novērstu 
ierīces bojājumus un tās 
izmantošanu nepiederošām 
personām. Uzglabājiet ierīci 
bērniem nepieejamās vietās.



Lietošanas pamācība Latviešu valodā

99

 Nekad neaplejiet un 
neapsmidziniet ierīci ar ūdeni vai 
citiem šíidrumiem. Uzglabājot 
nodrošiniet, lai ierīce būtu 
sausa, tīra un bez putekïiem. 
Veiciet tā tīrīšanu pēc katras 
izmantošanas, ievērojot 
tīrīšanas un uzglabāšanas 
norādījumus.

 Likvidējiet nolietotu eïïu/eïïu, kā 
arī atlikušo iepakojuma 
materiālu atbilstoši vietējiem 
noteikumiem.

 Nekad neizmantojiet detaïas, 
aprīkojumu vai uzliktòus, kuri 
nav paredzēti šai ierīcei. To 
neievērojot, var tikt izraisītas 
ierīces izmantotāja nopietnas 
traumas un ierīces bojājumi. 
Bez tam var tikt dzēstas Jūsu 
garantijas prasības.

 Tādēï izmantojiet tikai oriìinālās 
rezerves daïas un oriìināl-
aprīkojumu, vai arī ražotāja 
atïautās rezerves daïas vai 
aprīkojuma detaïas.

 Nekad nedarbiniet ierīci ar 
bojātu aizdedzes slēdzi.

 Veiciet visus remontdarbus tikai 
specializētajā darbnīcā.

 Saglabājiet šo pamācību. Lasiet 
to bieži un izmantojiet to, dodot 
norādījumus citiem ierīces 
izmantotājiem. Nododot šo ierīci 
citu personu rīcībā, izsniedziet 
arī šo pamācību.

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

Uz ierīces attēlotie 
simboli
Šajā lietošanas pamācībā tiek 
aprakstīti drošības un 
starptautiskie simboli un 
piktogrammas, kuras var būt 
attēlotas uz šīs ierīces. Izlasiet 
lietotāja rokasgrāmatu, lai 
iepazītos ar visiem drošības, 
montāžas, darbināšanas un 
remonta norādījumiem.

Uzmanību! 
Pirms ekspluatācijas 
izlasiet lietošanas 
pamācību!

Bīstamības zonā 
nedrīkst atrasties 
nepiederošas 
personas!

Pirms jebkuru darbu 
uzsākšanas, piem., 
nostādīšanas, 
tīrīšanas, pārbaudes 
utt., izslēdziet ierīci 
un izvelciet 
aizdedzes sveces 
spraudni!
Nēsājiet acu un 
dzirdes aizsargu. 

Traumu bīstamība no 
rotējošam detaïām!
Ievērojiet, lai rokas 
un kājas neatrastos 
rotējošo detaïu 
tuvumā. 

Benzīns/Eïïa!
Benzīna maisījumam 
vienmēr izmantojiet 
tīru un svaigu 
neetilētu benzīnu. 
Benzīna maisījumam 
izmantojiet tikai 
atïautu eïïu, vadoties 
pēc lietošanas 
pamācības.
Brīdinājums par 
karstām virsmām!

Uzsūkšanas darba 
režīms

Pūšanas darba režīms

Aizdedzes slēdzis 
IESL/STARTS/DARBĪBA

Aizdedzes slēdzis 
IZSL/0

Droseles nostādījums
Startera pozīcija – 
palaišana aukstā stāvoklī

Darba režīma pozīcija

Ievērojiet, lai šie simboli uz Jūsu 
ierīces būtu vienmēr labi salasāmi.

Šīs pamācības simboli
Šajā pamācībā tiek izmantoti 
sekojoši simboli:

Bīstami
Jums tiek norādīta bīstamība, kura 
ir saistīta ar aprakstīto darbību un 
kuras laikā pastāv bīstamība 
personām.

Uzmanību
Jums tiek norādīta bīstamība, kura 
ir saistīta ar aprakstīto darbību un 
kura var izraisīt materiālos 
zaudējumus.

Norādījums
Apzīmē svarīgu informāciju un 
izmantošanas padomus.

Vadības sistēmas un 
indikāciju elementi

Uzmanību. 
Ierīces bojājumi.
Vispirms tiek sniegts vadības 
sistēmas un indikācijas elementu 
funkciju apraksts. Neuzsāciet vēl 
nekādas darbības!

1. attēls
1 Aizdedzes slēdzis 
2 Akseleratora svira
3 Akseleratora sviras fiksēšanas 

slēdzis
4 Aizdedzes svece
5 Palaides trose
6 Droseles svira
7 Gaisa filtra vāks
8 Uzsūcējsūknis/sūknītis
9 Tvertnes vāks

!
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10 Pūšanas/uzsūkšanas 
izvēles svira

11 Uzsūcējmaiss
12 Rāvējslēdzējs
13 Piestiprināšanas āíis
14 Transportēšanas ritenis 

(papildaprīkojums):
15 Pūtējcaurums
16 Uzsūcējcaurums
17 Uzsūcējcaurule/pūtējcaurule
18 Plecu siksna

Montāžas pamācībā

Bīstami
Traumu bīstamība, motoru nejauši 
palaižot.
Izsargājieties no traumām. Pirms 
visu ierīces apkopes darbu 
uzsākšanas:
– Izslēdziet motoru,
– Nogaidiet, līdz visu kustīgo 

detaïu darbība pilnīgi apstājas; 
motoram jābūt atdzesētam.

– Atvienojiet aizdedzes sveces 
spraudni.

Norādījums par likvidēšanu
Iepakojuma pārpalikumus, vecas 
ierīces utt. jālikvidē atbilstoši 
vietējiem noteikumiem.

Uzsūcējcaurules/
pūtējcaurules pielikšana 
un noòemšana
Pielikšana
2a. attēls
1. Atlaidiet 4 ierīces skrūves.
2. Iebīdiet uzsūcējcauruli/

pūtējcauruli korpusa caurumā, 
līdz tā iefiksējas.

3. No jauna pievelciet, bet ne 
pārāk stingri, 4 skrūves.

2b. attēls
1. Atlaidiet uzsūcējcaurules/

pūtējcaurules skrūvi.
2. Atlaidiet uzsūcējcaurules/

pūtējcaurules skrūvi un 
uzgriezni un noòemiet.

3. Iebīdiet uzsūcējcauruli 
uzsūcējcaurulē/pūtējcaurulē, 
līdz tā iefiksējas.

2c. attēls

1. Iebīdiet pūtējjcauruli 
uzsūcējcaurulē/pūtējcaurulē, 
līdz tā iefiksējas.

2. Montējiet uzsūcējcaurules/
pūtējcaurules skrūvi un 
uzgriezni un pievelciet.

3. Pievelciet skrūves, bet ne 
pārāk stingri.

Montējiet transportēšanas 
riteni (papildaprīkojums)
2d. attēls
1. Noòemiet 2 skrūves.
2. Montējiet transportēšanas 

riteni pie uzsūcējcaurules/
pūtējcaurules. Šim nolūkam 
atvelciet vienu no otras abas 
balsta puses un bīdiet pāri 
uzsūcējcaurules/pūtējcaurules 
savienotājmēlītei.

3. Saspiediet kopā abas balsta 
puses un no jauna ieskrūvējiet 
skrūves un pievelciet, bet ne 
pārāk stingri.

Noòemšana
 Notiek otrādā secībā kā 

pielikšana.

Uzsūcējmaisa pielikšana 
un noòemšana
Pielikšana
3. attēls
 Iekariet uzsūcējmaisu 

uzsūcējcaurules/pūtējcaurules 
āíī.

4. attēls
 Bīdiet uzsūcējmaisu (1) uz 

korpusa uzgaïa (2). 
Nostipriniet uzsūcējmaisu pie 
uzgaïa ar apskavu (3).

Noòemšana
5. attēls
 Atlaidiet uzsūcējmaisa (1) 

apskavu (3) un novelciet 
uzsūcējmaisu no uzgaïa (2).

 Noòemiet uzsūcējmaisu no āía.

Plecu siksnas montāža un 
noregulēšana
6. attēls
 Ieāíējiet drošības āíi (1) 

pie korpusa nostiprinājuma 
actiòas(2).

7. attēls
 Pārlieciet plecu siksnu pāri 

galvai un ieòemiet darba 
pozīciju.

8. attēls
 Nostādiet plecu siksnu atbilstoši 

augumam.

Eïïa un benzīns

Eïïa
Izmantojiet tikai kvalitātes eïïu, 
API klasifikācija TC (TSC-3), kura 
tiek piedāvāta gaisdzeses divtaktu 
motoriem. 
Samaisiet divtaktu motoru eïïu, 
vadoties pēc norādījumiem uz 
tvertnes, 1:40 (2,5%).

Benzīns

Bīstami
Noteiktos apstākïos benzīns var 
viegli uzliesmot un būt 
sprādzienbīstams.
– Uzpildiet degvielu tīrā, labi 

vēdinātā vietā – motoram jābūt 
izslēgtam. Nesmēíējiet 
degvielas uzpildīšanas vai tās 
uzglabāšanas vietā un izslēdziet 
visus aizdedzes avotus.

– Pirms uzpildes noòemiet 
uzsūcējmaisu. Ar degvielu 
piesāròotais uzsūcējmaiss var 
izraisīt nopietnu aizdegšanās 
bīstamību.

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

– Ievērojiet, lai uzpildes laikā 
degviela nepārlītu. 
Pārlijusi degviela vai benzīna 
tvaiki var aizdegties. Degvielas 
pārlīšanas gadījumā ievērojiet, 
lai vieta, kur bija izlijusi degviela, 
būtu sausa pirms motora 
palaišanas no jauna.

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

!
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Norādījumi par eïïas un 
benzīna maisījumu
Nolietota un/vai nepareizi 
samaisīta degviela ir viens no 
ierīces sliktas darbības 
galvenajiem iemesliem. Vienmēr 
izmantojiet tīru, svaigu neetilēto 
benzīnu (maksimāli 60 dienu vecu, 
minimālais oktānskaitlis: 91 ROZ). 
Nelietojiet E85 specifikācijas 
degvielu. Precīzi ievērojiet 
norādījumus par pareizu benzīna/
eïïas maisījumu.
Realizējiet noteikumiem atbilstošu 
divtaktu motoreïïas un neetilētā 
benzīna maisījumu, 1:40 (2,5 %). 
Maisīšanu nedrīkst realizēt 
degvielas tvertnē.

Degvielas uzpilde
1. attēls
 Noòemiet degvielas tvertnes 

vāku (9).
 Iepildiet degvielas tvertnē 

benzīna/eïïas maisījumu. 
Nekad nepārlejiet!

 No jauna stingri noslēdziet 
degvielas tvertnes vāku.

 Pirms motora palaides 
novietojiet ierīci apm. 10 m 
attālumā no uzpildes vietas/
degvielas tvertnēm.

Ekspluatācija

Uzmanību
– Palaižot motoru, ievērojiet, lai 

ierīce nebūtu pavērsta uz 
personām, dzīvniekiem, 
objektiem vai izkaisītiem 
atkritumiem.

– Darba laikā nēsājiet acu un 
dzirdes aizsargu.

– Izmantošanas laikā stingri turiet 
ierīci ar abām rokām (13. att.).

– Kontrolējiet ierīces darbības 
stāvokli, uzsūcējcaurules/
pūtējcaurules un korpusa 
nostiprinājuma stingrību.

– Pārbaudiet, vai uzsūcējmaisa 
(11) rāvējslēdzējs (12) ir 
aizvērts (1. att.).

– Pēc izmantošanas:
– Notīriet ierīci.
– Novāciet atkritumus saskaòā 

ar vietējiem noteikumiem.

Motora palaide
Bīstami

Ieāíējiet plecu siksnu tikai pēc 
motora palaides.
1. Samaisiet benzīnu (karburator-

degvielu) ar eïïu. Uzpildiet 
tvertni ar maisījumu. Sk. Eïïa 
un benzīns.

2. Nostādiet aizdedzes slēdzi (1) 
IESL [I] pozīcijā (9. att.).

3. Nostādiet izvēles slēdzi (1) 
pūšanas/  pozicijā (10. att.).

4. Lēni 10 reizes pilnīgi līdz galam 
spiediet uzsūcējsūkni/sūknīti 
(1) (11. att.). Degvielai sūknī 
jābūt redzamai. Ja tā nav, tad 
spiediet tik ilgi, kamēr degvielu 
var saskatīt.

5. Nostādiet droseles sviru (2) 
pozīcijā  (11. att.).

Norādījums
Nav nepieciešams izmantot 
droseli sasiluša motora palaišanai. 
Nepieciešams, tikai palaižot 
aukstā stāvoklī!
6. Nospiediet akseleratora sviru 

(2) (9. att.).

Norādījums
Ja akseleratora svira tiek 
nospiesta līdz atturim (pilna 
jauda), tad akseleratora svira 
paliek šai popzīcijā aretēta. 
Atlaišanai nospiediet fiksēšanas 
slēdzi (3) (9. att.).
7. Ierīcei atrodoties uz zemes, 

velciet palaides trosi ar kontro-
lētu un pastāvīgu kustību, lai 
palaistu motoru (12. att.).

8. Ja motors darbojas, ïaujiet 
motoram 60 sekundes sasilt.

9. Nostādiet droseles sviru (2) 
atpakaï darba pozīcijā (11. 
att.). Tagad ierīce ir darbam 
gatava.

Norādījums
– Zemas temperatūras iespaidā 

motoram nepieciešams ilgāks 
sasilšanas un liela ātruma 
sasniegšanas laiks. 

– Ierīce ir labi sasilusi, ja motors 
bez kavēšanās uzòem ātrumu.

– Ja motoru nevar palaist, 
atkārtojiet darbības no 4–9.

Motora apstādināšana
9. attēls
 Atlaidiet akseleratora sviru (2) 

jeb nospiediet fiksēšanas slēdzi 
(2). Atdzesējiet motoru, ïaujot 
tam darboties tukšgaitā.

 Pārslēdziet aizdedzes slēdzi (1) 
IZSL [0] pozīcijā (9. att.).

Motora apstādināšana
Ja Jūs izmantojas ierīci, tad:
 Pārlieciet plecu siksnu pāri 

galvai.
 Piestipriniet plecu siksnu pie 

ierīces.
 Ieòemiet darba pozīciju (7. att.). 

Pārslēgšana no 
uzsūkšanas uz pūšanas 
funkciju

Norādījums
Pārslēgšanu no uzsūkšanas uz 
pūšanas funkciju var realizēt 
motora darbības laikā. Vienmēr 
grieziet izvēles sviru uz atbilstošo 
simbolu līdz atturim. Nekad 
nenostādiet izvēles sviru 
starppozīcijā.
10. attēls
Pūšanas funkcija
 Nostādiet izvēles sviru uz 

simbolu .
Uzsūkšanas funkcija
 Nostādiet izvēles sviru uz 

simbolu .

Uzsūcējmaisa 
iztukšošana

Bīstami
Pirms uzsūcējmaisa noòem-
šanas/iztukšošanas izslēdziet 
motoru un nogaidiet, līdz visu 
kustīgo detaïu darbība apstājas.

Norādījums
Ja iepildes līmenis ir augsts, 
tad uzsūkšanas jauda jūtami 
samazinās.

Iztukšošana bez uzsūcējmaisa 
noòemšanas
 Atveriet rāvējslēdzēju un likvidē-

jiet uzsūcējmaisa saturu sas-
kaòā ar vietējiem notei-kumiem.

 No jauna noslēdziet rāvējslē-
dzēju.
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Iztukšošana ar uzsūcējmaisa 
noòemšanu
17. attēls
 Noòemiet uzsūcējmaisu, šim 

nolūkam atlaidiet uzsūcējmaisa 
apskavu (1) un novelciet 
uzsūcējmaisu no uzgaïa.

 Noòemiet uzsūcējmaisu no 
āía (2).

 Atveriet rāvējslēdzēju un 
likvidējiet uzsūcējmaisa saturu 
saskaòā ar vietējiem 
noteikumiem.

 Pēc iztukšošanas izgrieziet 
(no iekšpuses uz ārpusi) 
uzsūcējmaisu un labi izkratiet, 
lai attīrītu audumu no putekïiem 
un netīrumiem.

 No jauna apgrieziet 
uzsūcējmaisu, noslēdziet 
rāvējslēdzēju un atkal 
piemontējiet uzsūcējmaisu.

Izmantošanas norādījumi
Pūšanas funkcijas izmantošana
Tiek izmantota grūti tīrāmām 
zonām:
– Dobēm, krūmiem, kokiem 

(14. att.)
– Ēku stūriem (15. att.)
– Režìiem, žogiem utt. (16. att.)
 Turiet ierīci kā parādīts 14.–16. 

att. 
 Turiet uzsūcējcauruli/

pūtējcauruli dažus centimetrus 
virs zemes un kustinot virziet to 
no vienas puses uz otru.

 Ejiet lēnām uz priekšu.
 Netīrumiem, kuri ir sakrājušies, 

jāatrodas priekšpusē.
 Samazināts motora apgriezienu 

skaits vieglam materiālam ir 
visoptimālākais.

 Smagākam materiālam vai lielu 
netīrumu novākšanai izmantojiet 
augstāku motora apgriezienu 
skaitu.

Uzsūcējfunkcijas izmantošana
 Tiek izmantota grūti tīrāmām 

zonām, kā piem., dobēm, 
krūmiem, kokiem, ēku stūriem 
utt..

 Turiet ierīci ar viegli noliektu 
uzsūcējcauruli/pūtējcauruli kā 
parādīts 13. att., vai kustiniet uz 
transportēšanas riteòa 
(papildaprīkojums).

 Veiciet sānkustību viegla 
materiāla savākšanai. Lapas un 
tievi zari tiek savākti un 
sasmalcināti. Šādi uzsūcējmaiss 
var uzòemt vairāk materiāla.

 Iztukšojiet pilno uzsūcējmaisu.

Tehniskā apkope un 
tīrīšana

Uzmanību
Pirms visu ierīces apkopes darbu 
uzsākšanas:
– Izslēdziet motoru.
– Nogaidiet, līdz visu kustīgo 

detaïu darbība pilnīgi apstājas; 
motoram jābūt atdzesētam.

– Noòemiet motora aizdedzes 
sveces spraudni tā, lai nebūtu 
iespējama motora nejauša 
palaide.

Veiciet visus remontdarbus tikai 
specializētajā darbnīcā.
Sezonas beigās uzticiet ierīces 
pārbaudi un apkopi specializētajai 
darbnīcai.
Neapsmidziniet ierīci ar ūdeni, 
jo tā var tikt sabojātas elektro-
detaïas.
Tīriet ierīci pēc katras 
ekspluatācijas. Netīra iekārta 
izraisa materiāla bojājumus un 
darbības traucējumus.

Gaisa filtra tīrīšana
Ik pēc desmit darba stundām tīriet 
gaisa filtru. Tā ir svarīga apkopes 
daïa. Gaisa filtra nepietiekamas 
apkopes dēï garantijas prasības 
tiek dzēstas.
 Noòemiet gaisa filtra vāku (18. 

att.). Šim nolūkam izskrūvējiet 
skrūvi (2) un noòemiet vāku (1) uz 
augšu no turētājsaisteòa (3).

 Izòemiet gaisa filtru (1) (19. att.).
 Mazgājiet gaisa filtru ar ūdeni un 

tīrīšanas līdzekli (20. att.). 
Labi izskalojiet filtru. Atlikušo 
ūdeni izspiediet. Labi izžāvējiet.

 No jauna iebūvējiet gaisa filtru 
(19. att.).

 No jauna montējiet gaisa filtra 
vāku. Ievērojiet pareizu sēžu!

Norādījums
– Izmantojot ierīci bez gaisa filtra, 

garantijas pakalpojumu 
sniegšana tiek dzēsta.

– Gaisa filtru nepieciešams reizi 
gadā nomainīt, lai nodrošinātu 
optimālu motora jaudu.

Karburatora 
noregulēšana
Šo darbu drīkst veikt tikai 
specializētajā tehniskajā 
darbnīcā.

Benzīna filtra nomaiòa 
(atkarībā no modeïa)
Šo darbu drīkst veikt tikai 
specializētajā tehniskajā 
darbnīcā.

Aizdedzes sveces 
pārbaude/ievietošana
Izmantojiet Torch L8RTC 
aizdedzes sveci (vai līdzvērtīgu 
aizdedzes sveci). 
Nepieciešamais atstatums 
starp elektrodiem sastāda 
0,6–0,7 mm. Pēc 15 darba 
stundām izòemiet aizdedzes sveci 
un pārbaudiet tās stāvokli.
 Izslēdziet motoru un ïaujiet tam 

atdzist. 
 Noòemiet aizdedzes sveces 

spraudni.
 Notīriet vietu ap aizdedzes 

sveci. 
 Ar aizdedzes sveces atslēgu 

izskrūvējiet aizdedzes sveci pa 
kreisi.

 Pārbaudiet/noregulējiet 
0,6–0,7 mm atstatumu starp 
elektrodiem (21. att.).

Norādījums 
Nomainiet bojātu, nokvēpušu vai 
netīru aizdedzes sveci.
 Ieskrūvējiet aizdedzes sveci 

un stingri pievelciet ar 
12,3–13,5 Nm griezes 
momentu. Nepievelciet pārāk 
cieši.
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Ierīces tīrīšana

Uzmanību
Ievērojiet, lai ierīce un 
vēdināšanas spraugas vienmēr 
būtu tīras un bez piesāròojumiem.
Ierīces ārējā korpusa tīrīšanai 
izmantojiet nelielu suku. 
Neizmantojiet asus tīrīšanas 
līdzekïus. Saimniecības tīrīšanas 
līdzekïi, kuri satur aromātiskās 
eïïas, kā priežu eïïu vai citronu, 
kā arī šíīdinātāji kā petroleja var 
sabojāt plastmasas korpusu un 
rokturi. 
Regulāri tīriet uzsūcējmaisa nosti-
prinājuma uzliktòus (2, 4. att.).
Korpusu noslaukiet tikai ar mitru 
lupatu.

Uzsūcējmaisa tīrīšana
 Nēsājiet aizsargbrilles un 

putekïu masku.
 Pēc darba beigām vienmēr 

iztukšojiet un izkratiet 
uzsūcējmaisu.

 Reizi mēnesī (ja nepieciešams, 
arī biežāk) mazgājiet 
uzsūcējmaisu:
– Labi iztukšojiet uzsūcējmaisu.
– Apgrieziet uzsūcējmaisu 

otrādi (no iekšpuses uz 
ārpusi).

– Izpuriniet uzsūcējmaisu.
– Tīriet uzsūcējmaisu ar ziepju 

sārmu.
– Izžāvējiet uzsūcējmaisu.

Uzglabāšana
 Nekad neuzglabājiet ierīci ar 

uzpildītu degvielas tvertni vietās, 
kur degviela vai degvielas tvaiki 
var saskarties ar dzirkstelēm vai 
atklātu uguni.

 Pirms uzglabāšanas atdzesējiet 
motoru.

 Uzglabājiet ierīci sausā, 
aizslēgtā telpā, lai novērstu 
ierīces bojājumus un tās 
izmantošanu nepiederošām 
personām. Uzglabājiet ierīci 
bērniem nepieejamās vietās.

Ilgstoša uzglabāšana
Ja ierīcei nepieciešama ilgstoša 
uzglabāšana, tad rīkojieties 
sekojoši:
 Izlejiet no degvielas tvertnes 

visu degvielu un iepildiet kādā 
tvertnē ar to pašu divtaktu 
motoru maisījumu. 
Neizmantojiet degvielu, kura ir 
uzglabāta vairāk par 60 dienām.

 Palaidiet motoru un ïaujiet tam 
darboties, līdz tas apstājas. Ar to 
tiek panākts, ka karburatorā 
nesaglabājas degviela.

 Atdzesējiet motoru. Izòemiet 
aizdedzes sveci un ielejiet 
cilindrā 30 ml augstas kvalitātes 
motoreïïu vai divtaktu eïïu. 
Lēnām velciet palaides trosi, lai 
eïïa varētu sadalīties. No jauna 
instalējiet aizdedzes sveci.

Norādījums 
Izòemiet aizdedzes sveci un izlejiet 
no cilindra visu eïïu pirms ierīces 
palaišanas pēc uzglabāšanas.
 Rūpīgi notīriet ierīci un 

pārbaudiet detaïu vaïīgumu vai 
bojājumus. Izlabojiet vai 
nomainiet bojātās detaïas un 
pievelciet vaïīgās skrūves, 
uzgriežòus un tapas. Tagad 
ierīci var uzglabāt.

 Uzglabājiet ierīci sausā, 
aizslēgtā telpā, lai novērstu 
ierīces bojājumus un tās 
izmantošanu nepiederošām 
personām. Uzglabājiet ierīci 
bērniem nepieejamās vietās.

Transportēšana

 Pirms transportēšanas ïaujiet 
ierīcei atdzist.

 Transportējiet ierīci tikai ar 
iztukšotu degvielas tvertni! 
Tvertnes vākam jābūt stingri 
noslēgtam.

 Transportējot nodrošiniet ierīci 
pret noslīdēšanu.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu 
sabiedrības vai importētāja izdotie 
garantijas noteikumi. Garantijas 
termiòa ietvaros tiek sniegta Jūsu 
ierīces bojājumu bezmaksas 
novēršana, ja par cēloni tam ir 
bijuši materiāla vai ražošanas 
defekti. Garantijas realizēšanas 
gadījumā griezieties, lūdzu, pie 
sava pārdevēja vai tuvākajā filiālē.



Latviešu valodā Lietošanas pamācība

104

Defektu novēršana

Papildjautājumu gadījumā griezieties pie vietējā līgumpārdevēja.

Kïūdas Cēlonis Pasākumi

Motoru nevar iedarbināt. Aizdedzes slēdzis atrodas uz 
IZSL.

Nostādiet slēdzi uz IESL.

Tukša degvielas tvertne. Uzpildiet degvielas tvertni.

Sūknītis nav pietiekami 
nospiests līdz galam.

10 reizes lēnām nospiediet sūknīti līdz 
galam.

Motors noslāpis. Izmantojiet palaides procesu ar 
droseles sviru darba pozīcijā.

Nolietota vai nepareizi 
samaisīta degviela.

Iztukšojiet degvielas tvertni / uzpildiet ar 
svaigu degvielas maisījumu.

Netīra aizdedzes svece. Nomainiet vai notīriet aizdedzes sveci.

Nevienmērīga motora darbība 
tukšgaitā.

Aizsērējis gaisa filtrs. Tīriet vai nomainiet gaisa filtru.

Nolietota vai nepareizi 
samaisīta degviela.

Iztukšojiet degvielas tvertni / uzpildiet ar 
svaigu degvielas maisījumu.

Nepareizi nostādīts 
karburators.

Nostādiet karburatoru specializētajā 
darbnīcā.

Aizsērējis benzīna filtrs. Uzticiet benzīna filtra nomaiòu 
specializētai tehniskai darbnīcai.

Motors strādā bez 
paātrinājuma.

Nolietota vai nepareizi 
samaisīta degviela.

Iztukšojiet degvielas tvertni / uzpildiet ar 
svaigu degvielas maisījumu.

Nepareizi nostādīts 
karburators.

Nostādiet karburatoru specializētajā 
darbnīcā.

Motoram nav jaudas vai ierīce 
neuzsūc/nepūš.

Pilns uzsūcējmaiss. Iztukšojiet uzsūcējmaisu.

Aizsērējis gaisa filtrs. Tīriet vai nomainiet gaisa filtru.

Bojāta uzsūcējturbīna/
pūtējturbīna.

Nomainiet bojātās detaïas specializētajā 
darbnīcā.

Aizsērējusi pūtējcaurule/
uzsūcējcaurule.

Noòemiet un notīriet pūtējcauruli/
uzsūcējcauruli.

Stipra vibrācija. Bojāta uzsūcējturbīna/
pūtējturbīna vai citas detaïas.

Nekavējoties izslēdziet ierīci.
Nomainiet bojātās detaïas specializētajā 
darbnīcā.




