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SAUGUMO TAISYKLĖS:
Prieš užvedant variklį
Ši krūmapjove skirta pjauti žolei, krūmams, sumedėjusiems augalams ir gniužulams. Bet
koks kitoks šios krūmapjovės naudojimas kuris nenurodytas šioje instrukcijoje gali
sukelti pavojų jūsų asmeniniam saugumui.
•
Atidžiai perskaitykite saugumo patarimus pateiktus šioje instrukcijoje prieš bet kokį
mašinos naudojimą. Šią instrukciją laikykite saugiai, kad kilus problemoms ji būtų
lengvai pasiekiama.
•
Jūsų įsigyta krūmapjovė turi būti naudojama tik žolės, krūmų ir gniužulų pjovimui.
•
Krūmapjovę naudoti turi tik suaugę ir veiksnūs asmenys, kuriuos kvalifikuoti asmenys ar
jūsų vietinis atstovas tinkamai apmokė dėl jos veikimo ir darbo su ja.
•
Kaip krūmapjovės savininkas jūs atsakote dėl visų asmenų ir objektų esančių jos darbo
zonos viduje.
•
Visi žmonės, gyvūnai ir trapus turtas turi būti ne arčiau nei 15 metrų nuo mašinos ir jos
darbo zonos.
•
Dirbdami turite visada būti geros būklės, jūs neturite vartoti alkoholio, narkotikų ar
medikamentų kurie gali pabloginti jūsų dėmesingumą.
•
Mašina turi būti naudojama tik gero matomumo sąlygomis ir esant natūraliam
apšvietimui.
•
Visuomet dėvėkite atitinkamus drabužius ir atitinkamas apsaugos priemones, tokias kaip:
uždarus darbinius batus ar aulinius batus su neslidžiais padais, apsauginį šalmą ir
pirštines. Visada naudokite apsauginius akinius ar veido skydą, ir jūsų ausų apsaugai nuo
triukšmo naudokite ausų kištukus. Susiriškite plaukus, kad jie nesiektų jūsų pečių.
•
Niekada nenaudokite pjovimo įrenginių kitokių nei tiekia gamintojas ir visuomet
naudokite tik originalias gamintojo tiekiamas atsargines dalis. Niekada nenuimkite
jokių apsaugos elementų, tai gali būti pavojinga.
•
Visuomet naudokite geros būklės pjovimo įrenginius. Nenaudokite sulūžusių,
nusidėvėjusių, deformuotų, įlenktų ar įskilusių pjovimo įrenginių.
•
Niekada neužveskite ir/arba nenaudokite mašinos uždarose patalpose ar pastatų viduje,
nes kyla pavojus apsinuodyti išmetamomis dujomis. Kurą maišykite ir naudokite tik
atvirame ore, atokiai nuo visų karščio, kibirkščių ar liepsnos šaltinių ir esant sustabdytam
varikliui. Kuro naudojimo ar maišymo metu susilaikykite nuo rūkymo. Ir nesinaudokite
telefonu.
•
Įsitikinkite, kad visi saugumo ir apsauginiai įrenginiai yra geros darbinės būklės. Visus
aptarnavimo, remonto ir elementų keitimo darbus visada atlikite esant sustabdytam
varikliui ir kai sustoję visi besisukantys pjovimo įrenginiai.
•
Atkreipkite dėmesį į ilgalaikės vibracijos poveikį. Mes rekomenduojame kartkartėmis
nutraukti darbą ir padaryti trumpas pertraukas.
•
Susmulkinta žolė ir krūmai išmetami į orą gali sukelti alerginę reakciją.
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Saugumo piktogramos
1. Dėmesio 、Pavojus 、Perspėjimas

6. Užvedimui paspauskite raudoną
mygtuką ant dešinės rankenos.

2. Perskaitykite dokumentaciją ir
saugumo nurodymus, kurie yra pateikti
šioje naudotojo instrukcijoje.

7. Saugokitės galimų išmetamų objektų.

8. Dėmesio: Žmonės, gyvūnai ir
pažeidžiami objektai negali būti 15
metrų atstumu nuo darbo zonos.

3. Naudodami mašiną naudokite
apsaugos priemones ir apsaugokite
klausos ir regos organus. Dėvėkite
apsauginį šalmą.

9. Garantuotas triukšmo lygis.
4. Avėkite apsauginius batus o taip pat
ir pirštines.

10. Pavojus apsinuodyti.

5. Būkite atsargūs, nekiškite rankų ir
kojų prie besisukančių dalių. Visuomet
laikykitės saugaus atstumo nuo pjovimo
įrenginių.
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11. Karšti paviršiai, nudegimo pavojus.

12. Gaisro ar sprogimo pavojus.

Apsauginės priemonės
A) Apsauginis šalmas
B) Ausinės
C) Veido skydas apsaugai
išmetamų objektų
D) Diržai
E) Pirštinės
F) Pjovimo įrenginio apsauga

G) Saugūs batai
H) Darbinis kostiumas
I) Apsauga nuo vibracijos
L)
Akseleratoriaus
rankena
su
sustabdymo jungikliu
M) Variklis su apsauga nuo perkaitimo

nuo
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TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
MODELIS
PREKINIS ŽENKLAS
Sausas svoris (be pjovimo įrenginio ir kuro)
Variklio tipas
Kuro bako talpa (litrai)
Peilio skersmuo (mm)
Peilio storis (mm)
Dantų skaičius
Tvirtinimo angos skersmuo (mm)
Maks. peilio sukimosi greitis (min-1)
Sukimosi kryptis (kai žiūrima iš viršaus)
Darbinis tūris (cm3)
Maksimali galia (AG)
Variklio greitis maks. galia (min-1)
Veleno greitis (min-1)
Laisvos eigos apsisukimai (min-1)
Kuro sunaudojimas (g/kWh)

AW-BC643
VARI 432HB
7.6 kg
LH1E40F-5A
0.95 l
255
1.5
3
25.5
10600
kairė
43
2.0
8000
8000
2800
480

SURINKIMAS
Prieš pradėdami dirbti įsitikinkite, kad
visos dalys yra tinkamai surinktos.

Apsaugos montavimas

Rankenų montavimas

Ši apsauga turi būti pritvirtinta ant
laikiklio prie reduktoriaus dviem varžtais.
Pritvirtinkite ją dviem varžtais apatinės
laikiklio dalies viduryje, užmaukite ją ant
viršutinės laikiklio dalies ir užfiksuokite
kitu varžtu.

Uždėkite rankenas su akseleratoriumi ir
STOP mygtuku ant metalinio rankenų
laikiklio. Įsitikinkite, kad jūsų rankos ir
riešai normalioje darbinėje padėtyje yra
šiek tiek sulenkti. Užfiksuokite tinkamoje
padėtyje specialiu įrenginiu (4 varžtai).
Įsitikinkite, kad visi 4 varžtai yra užveržti.

Diržai
Diržai turi paminkštinimą ir šlaunies
apsaugą. Jie turi būti naudojami su
šlaunies apsauga dešinėje pusėje.
Mašinos balansavimas
Prieš bet kokį naudojimą jųs turite
sureguliuoti
diržus
taip,
kad
subalansuotumėt mašiną tokiu būdu:
Uždėkite ant diržo ir užkabinkite mašiną.
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- Sureguliuokite fiksatoriaus padėtį ant
mašinos vamzdžio taip, kad pasiektumėt
gerą balansą tarp mašinos galo ir priekio.
- Jei jūs naudojate mašiną su nailono
galvute, jūs turite sureguliuoti diržą taip,
kad atstumas tarp žemės ir nailono
galvutės būtų tarp 0 ir 300 mm.
- Jei jūs naudojate 3-ašmenį peilį, jūs
turite sureguliuoti apsauginį diržą taip, kad
atstumas tarp žemės ir peilio būtų tarp 100
ir 300 mm.

Uždėkite slankiojantį gaubtą, užsukite
veržlę ir tvirtai užveržkite.
Užveržimo jėga: 30 Nm.
Įsitikinkite, kad peilis yra tinkamai ir
saugiai užfiksuotas.
Įsitikinkite, kad visos skirtingos pjovimo
įrenginio dalys saugiai pritvirtintos kaip
nurodyta aukščiau.

Jei peilis uždėtas neteisingai, tai
gali sukelti RIMTUS SUŽEIDIMUS IR
SUŽALOJIMUS
ASMENIMS
IR
TURTUI.

Įrenginių tipai
Saugiam ir ekonomiškam darbui reikia,
kad jūs naudotumėt atitinkamo tipo
pjovimo įrenginius.
Su mašina tiekiami 3-ašmenis peilis ir
nailoninė galvutė tinka daugumoje
panaudojimo atvejų. Naudokite tik
originalias atsargines dalis, nes jas
gamintojas specialiai pagamino jūsų
modeliui.
Niekada nenaudokite plieninės vielos ar
kitokios medžiagos.

PAGRINDINĖS KRŪMAPJOVĖS
DALYS:
1. Mišinio bakas.
2. Akseleratoriaus valdymas su STOP
mygtuku.
3. Karbiuratorius / oro filtras
4. Rankenos.
5. Rankenų laikiklis.
6. Akseleratoriaus valdymo svirtis.
7. Transmisijos ašis.
8. Reduktorius.
9. Pjovimo įrenginys.
10. Apsauga.

Nailoninės galvutės montavimas

Prisukite nailono galvutę centriniu varžtu
(M8, kairinis sriegis) ir tvirtai užveržkite.
Įkiškite atsuktuvą į skylę viršutinėje
kampinio reduktoriaus dalyje, kad
sustabdytumėt veleno prasisukimą.
Įsitikinkite, kad nailono galvutė yra
tinkamai ir saugiai užfiksuota.
Niekada nenaudokite nailono
galvutės ar triašmenio peilio kitokio nei
gamintojo tiekiamas. Visada naudokite
geros būklės, neturinčius deformacijos,
įlinkimų, lūžusių ar deformuotų dantų
pjovimo įrenginius kas gali sukelti
mašinos gedimą.
Esant dideliam sukimosi greičiui, dalys
gali būti išmestos labai dideliu greičiu ir

Triašmenio peilio montavimas
Uždėkite 3-ašmenį peilį ant centravimo
poveržlės (raštu į viršų).
Uždėkite didelę poveržlę, kad prilaikytų
peilį.
Įkiškite atsuktuvą į skylę viršutinėje
kampinio reduktoriaus dalyje, kad
sustabdytumėt veleno prasisukimą.
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geresnis tepimas ir Jūsų variklis tarnaus
ilgiau.
Labai svarbu naudoti šviežią ir geros
kokybės benziną, o taip pat firminę
alyvą. Jūs galite naudoti mišinį tik tris
savaites po jo pagaminimo.

gali sukelti labai rimtus sužalojimus ar
sužeidimus asmenims ar turtui.
Gamintojas
išsižada
bet
kokios
atsakomybės
netinkamo
mašinos
naudojimo atveju.
PRIEŠ PRADEDANT DARBĄ
Prieš bet kokį darbą su mašina įsitikinkite,
kad pjovimo įrenginys yra teisingai
surinktas, priveržtas ir gerai išcentruotas.
Įsitikinkite, kad visi varžtai ir veržlės yra
tvirtai užveržti. Taip pat įsitikinkite, kad
apsaugos yra tinkamai surinktos.
Jei tik tai įmanoma išvalykite darbo zoną
nuo visų pašalinių objektų tokių kaip,
vinys, metalinė viela, akmenys ar stiklo
duženos, kurie gali būti išmesti ar įsivelti į
pjovimo įrenginį.

Benzino/alyvos mišinį jus
turite išskirtinai pagaminti prieš
pildami jį į kuro baką. Kad geriau
susimaišytų mišinys įpilkite į indą alyvą,
o po to benziną. Jūs turite tai daryti
atviroje vietoje atokiai nuo bet kokios
ugnies, esant sustabdytam varikliui ir
toli nuo bet kokių liepsnos ar kibirkščių
šaltinių. Nerūkykite ir nesinaudokite
telefonu. Supurtykite mišinį talpoje ir
variklio kuro bake prieš bet kokį
naudojimą.

Draudžiama užvesti mašiną
uždarose patalpose ar pastatuose.
Išmetamų dujų įkvėpimas gali sukelti
rimtą apsinuodijimą.

Dabar jūs galite pripildyti kuro baką,
atsukite kuro bako dangtelį ir įpilkite
benzino/alyvos
mišinio
naudodami
piltuvėlį, būkite atsargūs ir neišpilkite
mišinio aplink ir/arba ant drabužių. Jei taip
nutiks, nušluostykite išsiliejusį kurą švariu
skudurėliu.

Jei pjaunate nuodingą žolę
būkite ypač atidūs, nes išmetama
sukapota žolė ar augalinė medžiaga gali
sukelti
apsinuodijimą..
Naudokite
atitinkamas kvėpavimo takų apsaugos
priemones.

Variklį užvedinėkite ne arčiau nei trys
metrai nuo tos vietos, kur pylėte kurą, kad
išvengtumėt bet kokio gaisro pavojaus.

VARIKLIO UŽVEDIMAS

Niekada nepilkite benzino mišinio į
kuro baką kai variklis yra karštas.

KURO MIŠINYS: TIKTAI 1:25

Variklio užvedimas

Naudokite šviežią bešvinį benziną, kurio
oktano skaičius 95 ir 100% sintetinę alyvą
skirtą aukšto suspaudimo dvitakčiams
varikliams, maišykite juos 4% santykiu
(arba 25 dalys benzino ir 1 dalis alyvos).
Naudojant
specialiai
dvitakčiams
varikliams skirtą alyvą sumažėja pelenų ir
anglies nuosėdų susidarymas ant žvakės,
stūmoklio, duslintuve ir cilindre, o taip pat
sumažėja išmetamų dujų išskyrimas. Bus

Variklio
užvedimui
atlikite
šiuos
veiksmus:
1. Kruopščiai atlikite visus paruošimo ir
kuro įpylimo veiksmus, paspauskite
raudoną mygtuką ant dešinės rankenos.
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turi prisitrinti vienas prie kito. Pasibaigus
prisitrynimo laikotarpiui variklį galite
naudoti maksimaliu galingumu.
Po dviejų pirmųjų darbo valandų
padarykite pertrauką ir patikrinkite ar visi
varžtai ir veržlės yra saugiai užveržti, jei
reikia užveržkite.

2. Paspauskite paleidimo kolbelę ant
karbiuratoriaus 4 ar 5 kartus, kol benzinas
atsiras į skaidrioje kuro grįžimo į baką
žarnelėje.
3. Perjunkite karbiuratoriaus starterio

KRŪMAPJOVĖS NAUDOJIMAS
Kokios apsaugos naudojamos su kuriais
pjovimo įrenginiais?

svirtį į šią poziciją.
4. Kairiąja ranka laikykite krūmapjovę
(įsitikinkite, kad mašina yra gerai
subalansuota ir rankenos yra sureguliuotos
pagal jus) o dešiniąja ranka lėtai traukite
starterio rankeną, kol pajusite, kad strektė
užsikabino už smagračio.
5. 4 ar 5 kartus smarkiai patraukite
starterio rankeną kol užsives, raudonas
mygtukas grįš į padėtį <<OFF>> kai jūs
paspausite akseleratoriaus svirtį.
6. Užvedę paleiskite starterio svirtį į šią

Visada naudokite su krūmapjove
pristatytas apsaugas.
Naudokite
tik
originalius
gamintojo tiekiamus įrenginius.
Naudoti bet kokius kitokius peilius
ir
ypač
pjovimo
peilius
DRAUDŽIAMA.
Ši krūmapjove skirta pjauti žolei,
krūmams, sumedėjusiems augalams ir
gniužulams.
* Įsitikinkite, kad mašinos su jūsų
naudojamu pjovimo įrenginiu svoris yra
tinkamai subalansuotas. Pjovimo įrenginys
turi būti lygiagretus pagrindui.
* Naudokite kelis greičius, nepasiekdami
maksimalių apsukų ir be apkrovos
įsitikinkite, kad viskas veikia gerai ir
tinkamai.
* Tik kai nailono galvutė ar 3-ašmenis
peilis visiškai sustoja, jūs galite eiti į jūsų
darbo zoną stebėdami, kad pjovimo
įrenginys būtų juosmens lygyje ir toli nuo
jūsų kūno. Įsitikinkite kad 15 m spinduliu
aplink nėra kitų žmonių, gyvūnų ar ko
kito.

poziciją.
7. Niekada neištraukite starterio per
visą jo ilgį, taip galite sugadinti starterį.
Jei variklis neužsiveda, gali būti šlapia
uždegimo žvakė. Tokiu atveju išsukite
uždegimo
žvakę,
išdžiovinkite
ir
nuvalykite ją, po to kelis kartus patraukite
starterio rankeną neįsukę žvakės, taip jūs
išvalysite ir išvėdinsite degimo kamerą.
SVARBU:
Jei variklis yra karštas, visos šios
operacijos yra nereikalingos, tiesiog
traukite starterio rankeną kol variklis
užsives.
Pjovimo įrenginys neturi suktis, kai
variklis dirba laisva eiga.
Prisitrynimas
Pirmąsias dešimt darbo valandų, naudokite
variklį vidutinėmis apsukomis. Mes
rekomenduojame jums jokiu būdu
nenaudoti variklio maksimaliu greičiu, nes
įvairūs elementai prisitrynimo laikotarpiu

Visada būkite pusiausvyroje ir stovėkite
stabiliai ant abiejų kojų.
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nesilaikysite visų privalomų saugumo
nurodymų.
Atkreipkite dėmesį į žemiau esantį
paveikslėlį. Jei jūs pjaunate mažus
medelius, visuomet naudokite 3ašmenio peilio sritį <<A>>.
Sritis <<B>> naudojama tik tuomet,
kai jūs tvirtai laikote mašiną. Tai
nerekomenduojama.
Sritis <<NO>> yra draudžiama, nes
ji gali sukelti pavojingus incidentus
keliančius pavojus žmonėms, gyvūnams
ir daiktams.

Žolės pjovimas
Pjaukite žolę taip, lyg eitumėt 1,5 m
koridoriumi žingsnis po žingsnio judėdami
pirmyn ir judindami mašiną iš dešinės į
kairę ir atvirkščiai. Įsitikinkite, kad
kiekvienas jūsų žingsnis garantuoja
stabilią jūsų pėdų padėtį. Jei jūs naudojate
3-ašmenį peilį žolei, visada pjaukite iš
dešinės į kairę ir palikite nupjautos žolės
krūvą kairėje, kad vėliau ją surinktumėt.
Jei įmanoma pašalinkite akmenis, net
mažus, žemės kupstus, smulkias medienos
nuolaužas ar ką kitą, kas gali būti paslėpta
ar sunkai matoma žolėje. Jei jūs netyčia
atsitrenkiate į paslėptą objektą, ar jei
pjovimo įrenginys užsikerta dėl perkrovos,
ar žolės ar kitokios augalinės medžiagos
perteklius užstringa pjovimo įrenginyje,
jūs turite: Sumažinti greitį iki laisvų
apsukų ir išjungti sankabą. Įsitikinkite, kad
pjovimo įrenginys sustojo po to kai
paspaudėte sustabdymo mygtuką ant
rankenos. Padėkite krūmapjovę ant žemės
ir apžiūrėkite ar pjovimo įrenginys neturi
pažeidimų tokių kaip nulūžę peilio dantys,
įtrūkimai. Jei būtina pakeiskite pjovimo
įrenginį. Jei pjovimo įrenginys užstrigo tik
dėl augalinės medžiagos, užsidėję pirštines
pašalinkite
augalinę
medžiagą
ir
nuvalykite pjovimo įrenginį.
Atlikdami šią operaciją visada dėvėkite
apsaugines pirštines ir perjunkite
apsauginį mygtuką į <<STOP>> padėtį.

Niekada
srities.

nenaudokite

šios

Darbo metu visi apsauginiai
įrenginiai, tokie kaip apsaugos turi būti
palaikomi geros būklės ir gerai veikti.
Prieš surinkimo, remonto ar valymo
darbų atlikimą, mašinos variklis turi
būti pilnai sustojęs.
Perjunkite apsauginį mygtuką į padėtį
<<STOP>>.

Kai 2 nailono lynai yra per trumpi,
padidinkite variklio greitį ir trinktelėkite
nailono galvute į žemę, 2 nailono lynai
automatiškai pailgės ir bus nupjauti iki
reikiamo ilgio. Pakartokite operaciją jei tai
yra būtina.

Naudojimo metu krūmapjovė naudotojui
perduoda vibraciją. Ši vibracija gali
sukelti padidėjusį nuovargį. Dėl šios
priežasties mes rekomenduojame darbo
metu daryti reguliarias pertraukas. Mašina
turi antivibracinius įrenginius. Mes
rekomenduojame po kelių darbo valandų
padaryti pertrauką (5-10 minučių) ir
palikti variklį veikti tuščiomis apsukomis,
kad jis atvėstu vėdinamas ventiliatoriaus
pučiamo oro srauto.

Tinkamas 3-ašmenio peilio naudojimas.
Naudojant krūmapjovę turi
būti naudojamos visos numatytos
mašinos
apsauginės
sistemos
ir
apsauginės dalys.
Naudojant 3-ašmenį peilį gali įvykti
pavojinga
atatranka,
jei
jūs
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APTARNAVIMAS
Reduktorius
Karbiuratoriaus reguliavimas
Kas 25 darbo valandas sutepkite
reduktorių. Atsukite šoninį reduktoriaus
dangtelį ir naudodami atitinkamus įrankius
sutepkite reduktoriaus vidų. Naudokite
specialų reduktorinį tepalą kuris yra
atsparus aukštai temperatūrai.
Tvirtai užsukite dangtelį.

Normalaus
naudojimo
eigoje
karbiuratorius gali šiek tiek išsireguliuoti,
ypač kai pasikeičia darbo sąlygos ir
išdirbus daug darbo valandų, arba
keičiantis oro temperatūrai ar aplinkos
slėgiui.
Karbiuratoriaus
reguliavimas

maksimalių

apsukų
Įsitikinkite, kad varikliui
dirbant
minimaliomis
apsukomis
pjovimo įrenginys yra visiškai sustojęs.
Aptarnavimas
panaudojimo

ir

laikymas

po

Kai jūs baigiate darbą, kruopščiai
nuvalykite krūmapjovę nuo žolės ar purvo,
įsitikinkite, kad augalinės medžiagos nėra
likę ant pjovimo įrenginio, ir padėkite
mašiną atgal į jos pakuotę, kad
transportavimo metu apsisaugotumėte nuo
susižalojimo patys ir apsaugotumėt kitus
asmenis.

Jei karbiuratorių reikia sureguliuoti atlikite
šiuos veiksmus:
- Sukite pagal laikrodžio rodyklę geltoną
varžtą ant karbiuratoriaus kol jis suksis.
- Nuo šios padėties atsukite jį pusantro
apsisukimo.
- Užveskite variklį ir paspauskite
akseleratorių iki maksimalios padėties.
- Užsukdami arba atsukdami varžtą po 1/8
apsisukimo raskite padėtį, kurioje apsukos
yra didžiausios.
- Kai rasite maksimalias apsukas atsukite
varžtą ¼ apsisukimo, kad padidintumėt
benzino kiekį mišinyje.

Būkite atsargūs, kad dėdami mašiną ant
žemės nesutrenktumėt ir nepradurtumėt
kuro bako. Neleiskite krūmapjovei kristi
ant žemės, tai gali būti variklio gedimo
priežastimi.
Jei mašina nebus naudojama ilgiau nei 1
mėnesį, atlikite šiuos veiksmus:
- Visiškai išpilkite iš kuro bako benzino
mišinį.
- Apsaugokite visas metalines variklio
dalis nuo korozijos padengdami jas plonu
alyvos sluoksniu.
- išsukite uždegimo žvakę, įpilkite į
cilindrą kelis lašus alyvos ir patraukite
starterį 2 ar 3 kartus, kad alyva
pasiskirstytų, tuomet įsukite uždegimo
žvakę atgal..
- Mes rekomenduojame kelioms minutėms
užvesti variklį kas 60 nenaudojimo dienų.
- Prieš kiekvieną naudojimą kruopščiai
supurtykite benzino mišinį kuro bake, kad
alyva susimaišytu su benzinu.

Tuščios eigos reguliavimas
- Užsukite arba atsukite sparnuotą veržlę
kol variklio apsukos bus apie 2500 rpm.
- Šiam reguliavimui reikia specialaus
matavimo prietaiso. Jei jūs jo neturite,
susisiekite su aptarnavimo servisu.
Tinkamam sureguliavimui šis veiksmas
turi būti atliekamas esant karštam
varikliui.
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- Cilindre, išmetimo vamzdyje ar
duslintuve yra suodžių nuosėdų. Išvalykite
arba pakeiskite duslintuvą.

PROBLEMOS
Sumažėjo galingumas arba staiga
sustojo variklis
- Patikrinkite ar kuro bakas nėra tuščias.
Benzino
mišinys
nepatenka
į
karbiuratorių. Išvalykite arba pakeiskite
kuro filtrą kuro bake.
- Benzino mišinyje yra vandens. Išvalykite
visą maitinimo sistemą.
- Purvinas oro filtras. Išvalykite oro filtrą.
Išplaukite kempinę muilu su vandeniu.
Išdžiovinkite kempinę, sutepkite ją alyva
ir pakeiskite ją oro filtre.

Bloga pjovimo kokybė
- Perkrova dėl pernelyg aukštos žolės ar
dėl blogo variklio galingumo.
- Ant pjovimo įrenginio užstrigusi
augalinė medžiaga.
- Jei naudojamas peilis: Peilis nusidėvėjo
ar nepakankamai aštrus. Pakeiskite peilį.

DEKLARUOJAMOS TRIUKŠMO IR VIBRACIJOS LYGIŲ REIKŠMĖS
Krūmapjovė

A

VARI 432HB

LWA = 110 dB

B
ahvd = 7.5 m.s-2

Apibūdinimas:
A = garantuotas mašinos triukšmingumo lygisd LWA (pagal Vyriausybės potvarkį Nr. 9/2002 Vyriausybės
žinios. Priedas Nr. 3, dalis B, poz. 25 ir CSN ISO 3744)
B = deklaruojama perduodama į operatoriaus rankas/plaštakas vibracija ahvd (pagal CSN EN ISO 22867 ir
CSN EN ISO 20643)

Atsižvelgiant į faktą, kad deklaruojamas akustinio slėgio lygis A operatoriaus darbo vietoje
viršija 85 dB reikšmę, būtina dėvėti klausos organų apsaugos priemones.
Dėl rekomenduojamų triukšmo ir vibracijos reikšmių viršijimo, jūs esate perspėjami dėl šių
instrukcijų laikymosi darbo su mašina metu:
a) Apsaugokite savo klausos organus naudodami apsaugos priemones nurodytas CSN
EN 352-1 (ausinės) ar CSN EN 352-2 (ausų kaiščiai). Apsaugos priemonių
reikalaukite iš jūsų atstovo.
b) darbas su mašina turi būti nutrauktas daugiausiai po 20 minučių ne trumpesnei nei
10 minučių pertraukai. Šių pertraukų metu operatorius neturi būti veikiamas kito
triukšmo ar vibracijos šaltinio.
c) Mašinos operatorius turi naudoti darbo priemones nurodytas CSN EN 166 ar CSN
EN 1731 (prigludę drabužiai, tvirti batai, darbinės pirštinės ir apsauginiai akiniai).

Garantuotas krūmapjovės triukšmingumo lygis LWA = 110 dB
VARI 432HB krūmapjovė yra pagaminta įmonėje Yongkang Linghang Machine Power Co.,
Ltd.,
Importuotojas ir atstovas yra VARI, a.s., Opolanská 350, Libice nad Cidlinou 289 07, Čekijos
Respublika.
Importuotojas ir atstovas Lietuvoje yra Technika girioms ir parkams UAB, Verkių g.32, Vilnius.
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DĖMESIO
Variklio naudojimas su benzino/alyvos mišiniu neatitinkančiu gamintojo reikalavimų nutraukia
garantiją.
Naudokite mašiną tik su gamintojo tiekiamais pjovimo įrenginiais.

Krūmapjovės naudojimas su pjovimo peiliais griežtai draudžiamas.
PAKUOTĖS IR MAŠINOS ATSIKRATYMAS PASIBAIGUS TARNAVIMO LAIKUI
Išpakavę mašiną jūs privalote atsikratyti pakavimo medžiagų atsižvelgiant į antrinį
medžiagų panaudojimą pagal vietinius įstatymus ir reikalavimus.
Pasibaigus mašinos tarnavimo laikui rekomenduojama atlikti šiuos veiksmus:
1. Nuimkite nuo mašinos visas dalis kurios dar gali būti naudojamos.
2. Nuimkite nuo mašinos plastmasines dalis ir dalis pagamintas ne iš metalo. Išmontuotų
mašinos liekanų ir neišmontuotų mašinos dalių atsikratoma pagal vietinius atliekų
atsikratymo įstatymus ir reikalavimus ir laikantis vietinių miesto ar savivaldybės
nurodymų.
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMO INSTRUKCIJOS
Užsakant atsargines dalis, siekiant palengvinti identifikavimą, naudokite šiuos duomenis:
Mašinos tipas, variklio tipas, mašinos serijos numeris ir pagaminimo metai;
Dalies numeris suteiktas gamintojo ir jos pavadinimas iš dalių sąrašo;
Užsakomų dalių skaičius atskirai kiekvienai daliai;
Tikslus adresas, telefono numeris, fakso numeris ar el. pašto adresas;
Jei jūs abejojate dėl tikslaus atsarginės dalies identifikavimo, išsiųskite sugedusią dalį į artimiausias
aptarnavimo dirbtuves ar atstovui;
6. Visos atsarginės dalys užsakomos artimiausiose aptarnavimo dirbtuvėse ar pas jūsų atstovą.
Iškilus bet kokiam klausimui dėl atsarginių dalių ar techninių problemų, prekybos, klientų aptarnavimo
ar techniniai padaliniai yra pasirengę atsakyti į visus jūsų klausimus.
1.
2.
3.
4.
5.

SUSISIEKITE SU PARDAVĖJU:
VARI, a.s.
Opolanská 350
289 07 Libice nad Cidlinou
ČEKIJOS RESPUBLIKA

telefonas: +420 325 607 111
faksas: +420 325 607 264
el. paštas: vari@vari.cz
internetas: http://www.vari.cz

Gamintojas pasilieka teisę daryti technines modifikacijas ir atnaujinimus, kurie nedaro įtakos mašinos funkcionalumui ir
saugumui. Modifikacijos ne būtinai nedelsiant turi būti atspindėtos šioje instrukcijoje.
Galimos spausdinimo klaidos. © VARI, a.s.
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ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS
Atsarginių dalių sąrašas nėra šios instrukcijos sudedamoji dalis. Paskutines katalogo versijas
galite atsisiųsti iš mūsų tinklapio internete. Jei jūs neturite prieigos prie interneto paprašykite
jūsų atstovo padaryti tai jums.
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EB ATITIKTIES DEKLARACIJA
EB atitikties deklaracija pagal nutarimą Nr. 22/1997 Valst. žinios (su pakeitimais)
1) Tiekėjas:
VARI, a.s., Opolanská 350, 289 07 Libice nad Cidlinou, Čekijos Respublika.
Reg. Nr.: 00660574, PVM kodas: CZ00660574. Užregistruota įmonių registre prie Municipalinio Prahos teismo, Skyrius B,
Intarpas 4457

Su visiška atsakomybe pareiškia.
2) Mašinos/įrangos apibūdinimas
Prekinis ženklas ir
Pavadinimas
pavadinimas
VARI 432HB
Krūmapjovė
LH1E40F-5A
Variklis

Tipas

Serijos numeriai

AW-BC643
Variklio darbinis
tūris

00000001-99999999
43 cm3

VARI 432HB (AW-BC643) krūmapjovė skirta plačiam panaudojimui privačiuose ir vaismedžių soduose.
Ji apibūdinama kaip lengvai valdoma, paprasta ir didelio galingumo. Ši krūmapjovė turi 2-taktį 1,5 kW galingumo variklį.
Galia nuo variklio darbinėms mašinos dalims perduodama fiksuoto veleno pagalba. Virvinė galvutė ir 3-dantis pjovimo
peilis įeina į pakuotę.

3) Reglamentai, kuriais remiantis buvo vertinamas atitikimas:
NV Nr. 9/2002 Valst. žinios (2000/14/EC)
(žr. šios ataskaitos 2 puslapį)
NV Nr. 616/2006 Valst. žinios (2004/108/EEC), NV Nr. 176/2008 Valst. žinios (2006/42/EC)
NV Nr. 365/2005 Valst. žinios (2002/88/EC)
(visi Vyriausybės nutarimai (NV) ir direktyvos su pakeitimais)

4) Atsakingas asmuo dalyvavęs atitikties vertinime:
a) Pavardė: b) Pareigos: c) AO: - ,
NB No.: - ,
Akredituota testavimo laboratorija Nr.: d) Pažymėjimas, Galutinė ataskaita: 5) Harmonizuoti techniniai standartai, nacionaliniai techniniai standartai ir techninės
specifikacijos, kurie buvo taikyti:
EN ISO 12100:2010, EN 55012:2007+A1:2009, EN ISO 11806:2008, EN ISO 3744:2010,
ISO 22868:2005
6) Techninės dokumentacijos bylos Nr. kurioje gaminio atitikimas Reglamentams buvo
įvertintas:
STD/013/2013
Atitikties deklaracijos išdavimo vieta: Libice n.C.
Data: 2013-10-31
Šią EB atitikties deklaraciją pasirašyti įgalioto asmens vardas, pavardė ir pareigos:
Jirí BELINGER, VARI, a.s. Generalinis direktorius ir Direktorių valdybos pirmininkas

Parašas: /Parašas/

/Spaudas: VARI®, Konstrukce, Opolanská 350, 289 07
Libice nad Cidlinou, DIČ:CZ00660574/.
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EB atitikties deklaracija pagal nutarimą Nr. 22/1997 Valst. žinios (su pakeitimais)
1) Tiekėjas:
VARI, a.s., Opolanská 350, 289 07 Libice nad Cidlinou, Čekijos Respublika.
Reg. Nr.: 00660574, PVM kodas: CZ00660574. Užregistruota įmonių registre prie Municipalinio Prahos teismo, Skyrius B,
Intarpas 4457

2) Techninė dokumentacija yra saugoma: Žiūrėti I punktą.
3) Mašinos/įrangos apibūdinimas
Prekinis ženklas ir
Pavadinimas
pavadinimas
VARI 432HB
Krūmapjovė
LH1E40F-5A
Variklis

Tipas

Serijos numeriai

AW-BC643
Variklio darbinis
tūris

00000001-99999999
43 cm3

4) Atitikties įvertinimui taikyta procedūra:
NV Nr. 9/2002 Valst. žinios §5 paragrafas 1 raidė a), priedas Nr. 5 prie NV Nr. 9/2002 Valst.
žinios
5) Įgaliotas asmuo dalyvavęs atitikties vertinime:
Shanghai ECO Information Technology Co., Ltd., Room 1103, Building A, Global Plaza, No. 18
Taolin Road, Pudong New Zone, Šanchajus, 200135, P.R. Kinija
Testavimo ataskaita: ECO(11)-641-MD/EMC, ECO(12)-109-ND

6) Įgaliotas asmuo išdavęs pažymėjimus:
Ente Certificazione Macchine S.R.L., Via Mincio, 386, 41056 Savignano s/P. (MO), Italija
Pažymėjimai: T111223/YLM951, T120326/YLM242, T120326/YLM243
VCA Headquarters, 1 The Eastgate Office Centre, Eastgate Road, Bristol, BS5 6XX, UK
Pažymėjimai: e11*97/68SA*2010/26*1699*00, e11*97/68SA*2010/26*1700*00

7) Triukšmo lygiai:
Išmatuotas
LwA = 95 dB/1pW

Garantuotas
LwA = 110 dB/1pW

8) Nuoroda į Vyriausybės nutarimus (NV):
NV Nr. 9/2002 Valst. žinios (su pakeitimais).
Pastaba: Šis Vyriausybės nutarimas atitinka 2000 m gegužės 8 Europos parlamento ir Tarybos direktyvą
2000/14/EB dėl šalių narių teisės aktų, susijusių su lauke naudojamų mašinų triukšmo emisijos, suderinimo.

9) Atitikimo reikalavimams deklaracija:
Mes pažymime, kad aukščiau nurodyta mašina/įranga atitinka Vyriausybės potvarkio Nr. 9/202
(su pakeitimais) reikalavimus.
10) Kitos EB atitikties deklaracijos išduotos šiai mašinai/įrangai:
NV Nr. 365/2005 Valst. žinios (2002/88/EC), NV Nr. 616/2006 Valst. žinios (2004/108/EEC),
NV Nr.
176/2008 Valst. žinios (2006/42/EC)
(visi Vyriausybės nutarimai (NV) ir direktyvos su pakeitimais)
Atitikties deklaracijos išdavimo vieta: Libice n.C.
Data: 2013-10-31
Šią EB atitikties deklaraciją pasirašyti įgalioto asmens vardas, pavardė ir pareigos:
Jirí BELINGER, VARI, a.s. Generalinis direktorius ir Direktorių valdybos pirmininkas

Parašas: /Parašas/

/Spaudas: VARI®, Konstrukce, Opolanská 350, 289 07
Libice nad Cidlinou, DIČ:CZ00660574/.
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GARANTINIS LAPAS
Informacija apie nusipirktą mašiną
Gaminio pavadinimas Krūmapjovė
Modelis
VARI 432HB
Serijos numeris ……………………………
Variklio serijos numeris ……………………………
Garantija (mėnesiais) …………………………… Galios valdymas ……………………………
Informacija apie pirkėją
Pirkėjo pavadinimas ………………………………………………………………………….
Pirkėjo adresas ………………………………………………………………………….
Pirkėjo parašas ………………………………………………………………………….
Pardavimo vieta ……………………………
Pardavimo data ……………………………

Pardavėjo spaudas ir parašas ………………………………………………………………………….
Pirkėjas savo parašu patvirtina, kad aukščiau minimas gaminys buvo jam tinkamai pademonstruotas, jis gavo gaminį
veikiantį ir pilnai funkcionuojantį ir be jokių defektų, kartu su naudojimo instrukcija, priedais ir, kad pirkėjo duomenys
nurodyti teisingai. Pirkėjas yra tinkamai informuotas apie mašinos naudojimo būdus, tinkamo naudojimo principus, saugų
gaminio naudojimą, jo valdymą ir techninio aptarnavimo principus.
GARANTIJOS SĄLYGOS
1. Garantija taikoma tik naujiems gaminiams parduotiems įgaliotų VARI, a.s. atstovu, pagamintiems ir platinamiems
VARI, a.s. Libice nad Cidlinou.
2. Įgaliotas VARI, a.s. pardavėjas kai gaminys yra perduodamas privalo supažindinti pirkėją su Naudojimo instrukcijomis,
pademonstruoti gaminį ir tinkamai užpildyti Garantijos lapą. Šie duomenys turi būti nurodyti Garantiniame lape: VARI,
a.s. įgalioto pardavėjo identifikaciniai duomenys, gamini identifikaciniai duomenys, o būtent tipas, mašinos serijos
numeris ir variklio serijos numeris. Informacija apie mašinos savininką (t.y. pirkėją) apie kurį turi būti nurodyta
pakankamai identifikacinių duomenų. Visi šie duomenys turi būti įrašyti Garantijos lape neištrinamu būdu gaminio
pardavimo metu.
3. Tik įgaliotas VARI a.s. servisas yra įgaliotas atlikti garantinį remontą.
4. Pateikiant garantinę pretenziją, gaminys turi būti pristatytas į VARI a.s. įgaliotą servisą su visais priedais ir pilnai
užpildytu Garantiniu lapu.
5. Pristatant garantiniam remontui gaminys turi būti švarus, be dulkių, purvo (tokio kaip žolės liekanos) ir supakuotas tokiu
būdu, kad transportuojant nebūtų sugadintas. VARI a.s. įgaliotas servisas neprisiima atsakomybės dėl gedimų atsiradusių
dėl vežėjo ar kitų krovinių transportuotojų kaltės.
6. VARI a.s. įgaliotas servisas taip pat neprisiima atsakomybės dėl kartu su gaminiu atsiųstų priedų, kurie neįeina į
gaminio pagrindinės įrangos sudėtį. Ši nuostata netaikoma priedams kurie negali būti nuimti nesugadinus gaminio.
7. ........ mėnesių garantinis laikotarpis nuo pardavimo dienos nurodytas Garantiniame laiške suteikiamas įsigyto gaminio
medžiagos ir gamybos defektams. Šio laikotarpiu VARI a.s. servisas pašalins visus gaminyje-mašinoje išryškėjusius
defektus pagal įstatymus ir garantines sąlygas.
8. Garantija apima tik medžiagos defektus ir gedimus, kurie kilo dėl gamybos defektų. Ši garantija neapriboja teisių, ji tik
papildo jas.
9. Garantinis remontas pagal pretenziją gali būti atliekamas tik tuo atveju, jei nebuvo atlikta mašinos konstrukcijos
pakeitimų ir/arba remontų, kuriuos atliko pats pirkėjas ar neįgaliotas asmuo ir jei mašina buvo naudojama griežtai pagal
naudojimo instrukcijas. Garantija taikoma tik originalioms dalims.
10. Jei gaminys parduodamas, teisė pateikti garantinę pretenzija gali būti perduota naujam savininkui garantijos galiojimo
laikotarpiui.
11. Gamintojas prisiima atsakomybę dėl gaminio savybių palaikymo priklausomai nuo gaminio rūšies per visą garantinį
laikotarpį; Kitu laiku gamintojas pasilieka sau teisę daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
12. Garantijnis lapas yra galiojantis, jei pateikiamas kartu su gaminio pardavimą patvirtinančiais dokumentais.
13. Garantija nebegalioja jei:
a) gaminys nebuvo naudojamas ir aptarnaujamas pagal naudojimo instrukciją;
b) gaminys buvo naudojamas kitokiomis nei nurodytos sąlygos ar kitiems tikslams;
c) gaminio Garantinis lapas negali būti pateiktas;
d) nustatytas bet koks Garantinio lapo ir/ar pardavimą patvirtinančių dokumentų klastojimas;
e) dalis gaminio buvo pakeista neoriginaliomis atsarginėmis dalimis;
f) gaminys buvo sugadintas ar pernelyg nusidėvėjęs dėl netinkamo aptarnavimo;
g) gaminys patyrė incidentą ar buvo sugadintas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių;
h) buvo atlikta gaminio modifikacija be gamintojo ar VARI a.s. įgalioto pardavėjo sutikimo;
i) defektas atsirado dėl netinkamo gaminio laikymo ar naudojimo;
j) defektas atsirado dėl pašalinių mechaninių, temperatūrinių ar cheminių veiksnių;
k) realus mašinos darbo valandų skaičius, naudojimo sąlygos ar techninės sąlygos yra nuslėptos;
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l) gaminys buvo naudojamas viršijant leistiną apkrovą;
m) garantijos laikotarpiu nebuvo naudojama originali alyva ar kiti originalūs užpildai, buvo naudojama ne originali
uždegimo žvakė, oro ar alyvos filtrai;
n) buvo naudojamas senas, pasenęs ar kitaip užterštas kuras;
o) garantinio laikotarpio metu remontui buvo naudotos ne originalios VARI atsarginės dalys (pavyzdžiui peiliai, Vdiržai ir pan.);
p) gaminys dirbo su kito gamintojo gaminiais (priedais);
14. VARI a.s. kompanija neatsako dėl gaminio defektų atsiradusių dėl natūralaus nusidėvėjimo ar gaminio naudojimo ne
pagal paskirtį.
15. Garantija netaikoma dalims, kurios dėvisi normalaus jų naudojimo metu (tokių kaip V-diržai, stabdžių trinkelės,
išcentrinės sankabos antdėklai, laidai, guoliai, padangos ir pan.).
16. Garantija neapima išlaidų susijusių su mašinos nustatymais ar reguliavimais atliktais bendrojo aptarnavimo metu
servise. Garantija taip pat neapima serviso paslaugų tokių kaip:
a) einamųjų eksploatacinių medžiagų reikalingų patikimam darbui, pavyzdžiui alyvos, oro filtro, uždegimo žvakių. Vdiržų, pjovimo peilių, lynų, diskų, peilių laikiklių, akseleratoriaus svirčių, ir pan.;
b) karbiuratoriaus praleidimų, karbiuratoriaus užsikimšimų, kuro sistemos užsikimšimų dėl nešvaraus, užteršto ar
pasenusio kuro naudojimo;
c) defektai atsiradę dėl aplaidaus elgesio, netinkamos priežiūros ar naudojimo ne pagal paskirtį nurodytą naudojimo
instrukcijoje;
d) defektų atsiradusių dėl mašinos naudojimo esant nepakankamai ventiliacijai (dulkėtoje, drėgnoje ar kitaip
agresyvioje aplinkoje).
17. Garantija taip pat netaikoma mašinoms naudojamoms varžymosi tikslais..
18. Ši garantija taip pat neapima papildomų išlaidų susijusių su garantiniu remontu, tokių kaip:
a) Išlaidų susijusiu su mašinos pristatymu į įgaliotą servisą.
b) jokių išlaidų susijusių su asmenų sužalojimu ar atsitiktiniu turto sunaikinimu.
c) kompensacijų dėl laiko praradimo, verslo netekčių ar nuompinigių negavimo, kai mašina buvo garantiniame
remonte.
19. Kompanija VARI a.s. pasilieka sau teisę nuspręsti dėl garantinio remonto apimties ir būdo.
20. Ši garantija taikoma visoms originalioms dalims pakeistomis pagal šią garantiją garantijos galiojimo laikotarpiui.
21. Laikotarpis nuo tada kai pradedamas atlikti garantinis remontas iki tol, kol naudotojas gauna sutvarkytą daiktą į
garantinį laikotarpį neįeina.
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ĮRAŠAI APIE GARANTINIŲ IR POGARANTINIŲ REMONTŲ ATLIKIMĄ
(Garantinis remontas gali būti atliekamas tik įgaliotame VARI a.s. servise)
Remonto
Mechaniko parašas
Atliktų darbų aprašymas
Pakeistos dalys
data
ir serviso spaudas
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