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Duomenys techninių 
duomenų lentelėje
Įrašykite visus duomenis, 
esančius įrenginio techninių 
duomenų lentelėje, į šį langelį. 
Techninių duomenų lentelė yra 
šalia variklio. 
Šie duomenys yra labai svarbūs 
vėlesniam prietaiso 
identifikavimui, kai bus 
užsakomos atsarginės dalys ir 
atliekami priežiūros darbai.

Šiuos ir kitus duomenis apie 
įrenginį rasite atskiroje ES 
atitikties deklaracijoje, kuri yra 
neatskiriama šios naudojimo 
instrukcijos dalis.

Iliustracijos

Išlankstykite puslapius su 
iliustracijomis instrukcijos 
pradžioje.
Grafiniai vaizdai įsigyto įrenginio 
gali šiek tiek neatitikti.

Jūsų saugumui

Teisingai naudokite 
įrenginį
Šis prietaisas skirtas naudoti 
vien tik
– siurbti ar nupūsti nukritusius 

lapus privačiuose soduose, 
– laikantis naudojimo instrukcijoje 

pateiktų darbo su agregatu ir 
saugos nurodymų.

Naudojant kaip nors kitaip 
laikoma, kad naudojama ne pagal 
paskirtį. Naudojant ne pagal 
paskirtį netaikoma garantija, ir 
gamintojas neprisiima jokios 
atsakomybės. Naudotojas atsako 
už visą žalą, padarytą tretiesiems 
asmenims bei jų turtui.
Įrankiu naudokitės tik tuomet, kai 
jo techninė būklė nepriekaištinga, 
tokia pati, kaip ir įsigijimo 
momentu.
Savavališkai pakeitus 
konstrukciją, gamintojas neatsako 
už galimus nuostolius.

Prieš naudojimą 
perskaitykite visus 
nurodymus
 Atidžiai perskaitykite šiuos 

nurodymus. Susipažinkite su šio 
įrenginio naudojimo ir valdymo 
operacijomis.

 Neleiskite įrenginiu naudotis 
vaikams ir asmenims, 
nesusipažinusiems su 
naudojimo instrukcija.

 Nenaudokite šio įrenginio, jeigu 
esate pavargęs, sergate arba 
vartojote alkoholį, narkotikus ar 
vaistus.

 Vaikai ir paaugliai iki 16 metų 
negali naudoti šį įrenginį.

 Asmenims (įskaitant vaikus) su 
ribotais fiziniais, jutiniais arba 
protiniais sugebėjimais ar 
neturintiems patyrimo ir/arba 
užtektinai žinių šiuo prietaisu 
naudotis nepatartina, nebent 
šalia būtų asmuo, atsakingas už 
jų saugumą arba jis suteiktų 
informaciją apie šio prietaiso 
naudojimą.

 Nepalikite vaikų be priežiūros ir 
įsitikinkite, ar jie nežaidžia su 
prietaisu.

 Prieš naudojimą apžiūrėkite 
įrenginį, pakeiskite pažeistas 
dalis. Patikrinkite, ar nesisunkia 
kuras. Pakeiskite pjovimo 
antgalio dalis, kurie yra suskilę, 
sutrūkinėję ar kitaip pažeisti. 
Nurodymų nepaisymas gali 
sukelti naudotojo ir žiūrovų 
sužalojimus ir pažeisti įrenginį.

 Visuomet galvokite apie galimą 
galvos, rankų ir kojų sužalojimo 
pavojų.

 Toje vietoje, kur ruošiatės dirbti, 
neturi būti vaikų, žiūrovų ir 
gyvūnų. Vaikai, žiūrovai ir 
gyvūnai gali būti ne mažesniu 
kaip 15 m atstumu, kadangi 
jiems vis dar gresia pavojus, kad 
į juos pataikys mėtomi daiktai. 
Žiūrovai turi nešioti akių 
apsaugą. Jei kas nors artinasi, 
nedelsiant išjunkite variklį  .

Darbo metu
 Dirbdami lauke naudokite tik 

tam skirtą ir atitinkamai 
paženklintą prijungimo kabelį, 
pvz. H07RN F 3 x 1,5 mm2 
(maks. 25 m).

 Prijungimo kabelio sujungimo 
vieta turi apsaugota nuo 
vandens ir pagaminta iš gumos 
arba su guminiu sujungimu.

 Prieš kiekvieną naudojimą 
patikrinkite, ar prijungimo 
kabelis nepažeistas, nesuskilęs 
arba nesusinarpliojęs.

 Kiekvieną kartą prieš 
naudodami patikrinkite, ar 
neapgadintas prietaiso kabelis 
su el. tinklo kištuku. 
Apgadintus kabelius nedelsiant 
paveskite specializuotoms 
dirbtuvėms pakeisti.
Išjunkite prietaisą ir ištraukite 
kištuką. Naudokite tik tokius 
kabelius, kurie yra 
nepriekaištingo stovio.

 Jokiu būdu neįjunkite įrenginio 
ir nenaudokite jo, kai esate 
uždaroje patalpoje arba 
pastate. Naudokite įrenginį tik 
po atviru dangumi.
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 Įrenginio naudojimo metu 
nešiokite apsauginius akinius 
bei klausos organų apsaugą. 
Dulkėtoje vietoje nešiokite 
kaukę arba respiratorių. 
Rekomenduojama vilkėti 
marškinius ilgomis rankovėmis.

 Apsimaukite ilgomis storo 
audinio kelnėmis, mūvėkite 
auliniais ir pirštinėmis.

 Plaukai, drabužių dalys ir 
pirštinės turi būti atokiau nuo 
judančių dalių. 
Laisvus drabužius, papuošalus 
ir palaidus ilgus plaukus gali 
pagriebti besisukančios dalys. 
Jei reikia, dėvėkite tinklelį 
plaukams.

 Naudokite šį įrenginį tik pagal 
numatytą paskirtį.

 Nesiekite rankomis per toli. 
Visada stovėkite tvirtai ir 
išlaikykite pusiausvyrą.

 Dirbkite tik visiškai sumontuotu 
prietaisu. Naudokitės prietaisu 
tik tuomet, kai sumontuotas 
siurbimo/pūtimo vamzdis ir 
siurblio maišelis. Pasitikrinkite, 
ar siurblio maišelis uždarytas.

 Niekada neneškite prietaiso už 
kabelio.

 Prietaiso prijungimo laidą visada 
nuveskite tolyn nuo prietaiso jo 
užpakalyje.

 Prieš visus priežiūros ir 
techninio aptarnavimo darbus, 
taip pat prieš įmontuodami ir 
numontuodami siurbimo/ 
pūtimo vamzdį ir siurblio maišelį, 
išjunkite variklį ir ištraukite el. 
tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.

 Naudokite įrenginį tik dienos 
šviesoje arba esant tinkamam 
dirbtiniam apšvietimui.

 Stenkitės neįjungti įrenginio per 
apsirikimą. Įjungdami prietaisą 
būkite pasiruošę jį valdyti. 
Įjungimo metu naudotojas ir 
įrenginys turi būti stabilioje 
padėtyje. Laikykitės nurodymų 
variklio užvedimui ir stabdymui.

 Užkliudę pašalinį daiktą arba 
įsipainioję į jį, nedelsdami 
išjunkite variklį ir patikrinkite, 
ar nepažeistas įrenginys. 
Prieš tikrindami ištraukite el. 
tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.

 Niekuomet nenaudokite 
įrenginio su nepriveržtomis arba 
sugedusiomis dalimis.

 Niekuomet nepasidėkite 
prietaiso su veikiančiu varikliu 
ant dulkėto ar nešvaraus 
paviršiaus. Nešvarumai, žolė, 
nukritę lapai ir pan. gali būti 
įtraukti į prietaisą ir dėl to gali 
kilti sužeidimo ir prietaiso 
sugadinimo pavojus.

 Atsiradus neįprastoms 
vibracijoms tuojau pat išjunkite 
variklį ir ištraukite el. tinklo 
kištuką iš kištukinio lizdo. 
Patikrinkite, ar prietaisas 
nepažeistas. Jei yra pažeidimų, 
kreipkitės į specializuotą 
servisą.

 Prieš atlaisvindami blokavimus 
(kamšalus), ištuštindami 
siurblio maišelį arba atlikdami 
bet kokius darbus su prietaisu, 
pvz., jį tikrindami, valydami, 
transportuodami, reguliuodami, 
išjunkite variklį ir ištraukite el. 
tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.

 Rankos, veidas ir kojos turi būti 
atokiau nuo besisukančių dalių. 
Nelieskite rotoriaus, kol jis 
sukasi ir nebandykite jo stabdyti 
rankomis.

 Niekuomet nenaudokite šio 
įtaiso tam, kad paskleistumėt 
chemines medžiagas, trąšas ar 
kitas medžiagas, kuriose yra 
nuodingų komponentų.

 Į įsiurbimo angą nieko nekiškite 
ranka.

 Nedirbkite su prietaisu, esant 
blogoms oro sąlygoms, pvz., 
esant lietaus arba perkūnijos 
pavojui.

 Venkite atviros liepsnos, 
kibirkščiavimo ir nerūkykite.

Jei naudojat prietaisą 
nupūtimui
 Nenukreipkite prietaiso į 

žmones, naminius gyvūnus ar 
langus. Pūskite visuomet ta 
kryptimi, kurioje nėra žmonių ar 
gyvūnų bei pažeidžiamų paviršių 
(pvz. langų, sienų, automobilių).

Jei naudojat prietaisą siurbimui
 Šis prietaisas skirta susiurbti 

sausas medžiagas, tokias kaip 
lapai, žolė, plonos šakelės ir 
popieriaus skiautės. 
Nebandykite siurbti šlapius 
daiktus ar vandenį, nes galite 
sugadinti prietaisą. 

 Nesiurbkite metalo, stiklo šukių, 
nes galite smarkiai pažeisti 
rotorių.

 Nesiurbkite karštų daiktų, tokių, 
kaip pelenai, anglys, cigaretės ir 
pan., nes gali užsidegti siurblio 
maišelis.

Kiti saugos technikos 
reikalavimai
 Prieš pradėdami dirbti 

pašalinkite iš darbo zonos visus 
svetimkūnius, kurie galėtų 
apgadinti prietaisą arba, juos 
nupūtus (nusviedus) galėtų 
sužeisti arba padaryti žalos.

 Prieš pasidėdami ar 
transportuodami prietaisą, 
leiskite atvėsti varikliui. 

 Saugokite prietaisą 
transportuodami.

 Prietaisą sandėliuokite sausoje, 
rakinamoje patalpoje, kad 
išvengtumėte nesankcionuoto 
jo naudojimo ar materialių 
nuostolių. Laikykite įrenginį 
vaikams neprieinamoje vietoje.

 Niekada nelaistykite arba 
neapipurkškite ant įrenginio 
vandens ar kitų skysčių. 
Prietaisą laikykite sausoje, 
švarioje, nedulkėtoje patalpoje. 
Valykite ją po kiekvieno 
naudojimo, laikykitės valymo bei 
sandėliavimo taisyklių.

 Niekada nenaudokite dalių, 
reikmenų arba antgalių, kurių 
negalima naudoti su šiuo 
įrenginiu. Tai gali sukelti rimtus 
naudotojo sužalojimus ir 
pažeisti įrenginį. Be to, gali 
netekti galios Jums suteikta 
garantija.

 Todėl naudokite tik originalias 
atsargines detales ir originalius 
atsarginius priedus, arba 
gamintojo leidžiamas naudoti 
atsargines detales ir priedų 
dalis.
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 Niekada nesinaudokite prietaisu, 
jeigu sugedęs jo darbinis 
jungiklis.

 Bet kokius remonto darbus turi 
atlikti tik tai įgaliotas servisas.

 Saugokite šia instrukciją. 
Dažnai skaitykite ją ir vadovauki-
tės ja, kad galėtumėte apmokyti 
kitus naudotojus. 
Išnuomodami šį įrenginį kitiems 
asmenims, taip pat perduokite 
jiems ir šią instrukciją.

Darbo laikas
Laikykitės vietinių įstatymų, 
reglamentuojančių darbo 
traktoriumi laiką (susižinokite 
atitinkamose įstaigose).

Simboliai ant įrenginio
Ši naudojimosi instrukcija aprašo 
saugumą žyminčius ir tarptautinius 
simbolius bei piktogramas, kurie 
gali būti pavaizduoti ant šio 
įrenginio. Perskaitykite naudotojo 
vadovą, kad susipažintumėte su 
visomis saugos technikos, 
montavimo, eksploatacijos bei 
remonto taisyklėmis.

Dėmesio! 
Prieš pradėdami 
naudoti perskaitykite 
naudojimo 
instrukciją!

Pašaliniai turi būti 
atokiau nuo darbo 
vietos!

Prieš atlikdami bet 
kokius darbus, kaip 
pvz., reguliuodami, 
valydami, tikrindami 
ir t. t., prietaisą 
išjunkite ir ištraukite 
el. tinklo kištuką!
Nešiokite akių ir 
klausos organų 
apsaugą.

Besisukančių dalių 
keliamas sužeidimo 
pavojus!
Nekiškite rankų ir 
kojų prie 
besisukančių dalių. 

Nenaudokite 
prietaiso lietuje.

Siurbimo režimas

Pūtimo režimas

Simboliai ant prietaiso visuomet 
turi būti įskaitomi.

Simboliai šioje  
instrukcijoje
Šioje instrukcijoje naudojami 
simboliai:

Pavojinga
Nurodomi pavojai, susiję su 
aprašomais veiksmais ir galimas 
dirbančiojo sužeidimas.

Dėmesio
Nurodomi pavojai, susiję su 
aprašomais veiksmais ir galimi 
materialūs nuostoliai.

Pastaba
Nurodoma svarbi informacija ir 
patarimai darbui.

Nurodymai utilizacijai
Įpakavimo likučius ir panaudotus 
prietaisus utilizuokite pagal toje 
vietovėje galiojančias taisykles.

Seni elektros prietaisai 
yra antrinės žaliavos, 
todėl jų negalima 
išmesti su buitinėmis 
šiukšlėmis!

Mes norime Jūsų paprašyti, 
aktyviai prisidėti ir paremti mus 
tausojant gamtos išteklius ir 
saugant aplinką, ir šį prietaisą, jei 
yra, atiduoti įrengtuose antrinių 
žaliavų surinkimo punktuose.

Valdymo elementai 
ir indikatoriai

Dėmesio. Įrenginio 
gedimas.
Čia aprašomos valdymo ir 
indikacinių elementų funkcijos. 
Dar nesinaudokite jokia funkcija!
1 pav.
1 Darbinis jungiklis (įjungimo 

ir išjungimo jungiklis)
2 Prijungimo kištukas
3 Kabelio apsaugas nuo 

tempimo
4 Užpakalinis tvirtinimo kablys
5 Siurblio maišelis
6 Užtrauktukas
7 Pūtimo/siurbimo režimų 

perjungiklis
8 Priekinis tvirtinimo kablys
9 Transportavimo ratas 

(priklausomai nuo modelio):
10 Pūtimo anga
11 Įsiurbimo anga
12 Siurbimo/pūtimo vamzdis
13 Ant peties uždedamas diržas
14 Laikymo bumbulas
15 Rankena

Montavimo instrukcija

Pavojinga
Susižeidimo, netyčia užsivedus 
varikliui, pavojus.
Saugokitės, kad nesusižeistumėte. 
Prieš bet kokius darbus prietaise:
– išjunkite variklį;,
– palaukite, kol visos judančios 

dalys visiškai sustos ir atvės 
variklis;

– Ištraukite el. tinklo kištuką iš 
kištukinio lizdo.

Nurodymai utilizacijai
Įpakavimo likučius ir panaudotus 
prietaisus utilizuokite pagal toje 
vietovėje galiojančias taisykles.

!
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Siurbimo/pūtimo 
vamzdžio uždėjimas ir 
nuėmimas
Uždėjimas
2a pav.
1. Atpalaiduokite ir išsukite iš 

prietaiso varžtą.
2. Įstumkite siurbimo/pūtimo 

vamzdį (dalis a) į angą korpuse 
tiek, kad jis užsifiksuotų.

3. Vėl įsukite ir priveržkite varžtą, 
bet ne per stipriai.

2b pav.
1. Atpalaiduokite ir išsukite 

siurbimo/pūtimo vamzdžio 
varžtą.

2. Įstumkite siurbimo / pūtimo 
vamzdį (dalis b) į siurbimo / 
pūtimo vamzdį (dalį a) tiek, 
kad jis užsifiksuotų.

3. Vėl įsukite ir priveržkite varžtą, 
bet ne per stipriai.

Transportavimo rato (galimas 
papildomai) montavimas
2c pav.
1. Išsukite varžtą.
2. Iki galo užmaukite ant siurbimo/

pūtimo vamzdžio transporta-
vimo ratą.

3. Vėl įsukite ir priveržkite varžtą, 
bet ne per stipriai. Tačiau taip 
tvirtai, kad transportavimo ratas 
tvirtai laikytųsi ant siurbimo/
pūtimo vamzdžio!

Išardymas
 Atliekama analogiškai, kaip 

surenkant, tik atvirkščia tvarka.

Siurblio maišelio 
uždėjimas ir nuėmimas
Uždėjimas
3 pav.
 Užkabinkite siurblio maišelį už 

priekinio tvirtinimo kablio (4).
 Siurblio maišelio adapterį (1) 

pristumkite iki korpuso 
atramos (2). 
Adapterį paspauskite tiek, kad 
užsifiksuotų jungtys (3) abiejose 
pusėse.

 Užkabinkite siurblio maišelį už 
užpakalinio tvirtinimo kablio (5).

Išardymas
4 pav.
 Atpalaiduokite siurblio maišelį 

nuo užpakalinio tvirtinimo kablio.
 Paspauskite jungtis (1) abiejose 

pusėse ir nutraukite siurblio 
maišelį.

 Atpalaiduokite siurblio maišelį 
nuo priekinio tvirtinimo kablio.

Ant peties uždedamo 
diržo tvirtinimas ir 
reguliavimas
5 pav.
 Atidarykite laikomąjį kablį (1) ir 

užkabinkite jį už tvirtinimo kilpos 
(2) ant korpuso; tada jį vėl tvirtai 
uždarykite.

6 pav.
 Prakišdami galvą, patraukite ant 

peties uždedamą diržą į darbinę 
padėtį.

7 pav.
 Pareguliuokite diržą pagal kūno 

dydį.

Darbas įtaisu

Pavojinga
Elektros smūgis
– Naudokite savo el. tinklo 

kištukiniame lizde apsauginį 
jungiklį (= automatinis apsauginis 
jungiklis su daugiausia 30 mA 
grįžimo srove).

– Apgadintas prijungimo kabelis 
kelia pavojų gyvybei arba 
sveikatai. Letai, mažais žingsniais 
pasišalinkite nuo prietaiso. 
Ištraukite kištuką iš el. lizdo.

Dėmesio
– Užvesdami variklį sekite, kad 
įtaisas nebūtų nukreiptas į 
žmones, gyvūnus, kokius nors 
objektus ar išsklaidytas atliekas.

– Dirbdami, naudokitės akių ir 
klausos apsauga.

– Dirbdami įtaisą tvirtai laikykite 
abiem rankomis (13 pav.).

– Dirbdami su prietaisu Jūs galite 
užkliūti už prijungimo kabelio ir 
susižeisti. Kabelį visada veskite 
taip, kad jis niekada nepatektų 
į Jūsų vaikščiojimo arba darbo 
sritį.

– Visada dirbkite su prietaisu tik 
einančio žmogaus tempu.

– Prietaisą naudokite tik tada, kai 
prijungimo kabelis pritvirtintas 
prie kabelio apsaugo nuo 
tempimo.

– Tikrinkite įtaiso būklę ir korpuso 
sujungimą su siurbimo/pūtimo 
vamzdžiu.

– Baigę dirbti arba jei padedate 
prietaisą arba nuo jo nueinate, 
visada ištraukite el. tinklo kištuką 
iš kištukinio lizdo ir iš prietaiso.

– Tikrinkite, ar uždarytas siurblio 
maišelio (5) užtrauktukas (6) 
(1 pav.).

– Pabaigę darbą:
– Ištraukite el. tinklo kištuką iš 

kištukinio lizdo.
– Išvalykite įtaisą.
– Atliekas utilizuokite pagal toje 

vietovėje galiojančias taisykles.

Variklio užvedimas

Pavojus susižeisti
Nekiškite rankų, kojų ar kitų kūno 
dalių prie besisukančių dalių.
1. Jungiamąjį kabelį pritvirtinkite 

prie įtempimą mažinančio įtaiso 
(8 pav.).

2. Prijungimo kabelį pirmiausia 
prijunkite prie prietaiso kištuko, 
o tada įstatykite į 230 V kištukinį 
lizdą.

3. Užsidėkite pagal savo ūgį 
sureguliuotą perpetę.

4. Atsistokite į darbo padėtį 
(6 pav.).

5. Pasirinkite „Pūtimo“ arba 
„Siurbimo“ darbo režimą 
(9 pav.).

6. Paspauskite darbinį jungiklį 
(įjungimo ir išjungimo jungiklį) 
(10 pav.).

Variklis veikia ir Jūs galite pradėti 
dirbti (11 pav.).

Variklio užgesinimas
 Atleiskite darbinį jungiklį 

(įjungimo ir išjungimo jungiklį) 
(10 pav.).

Netrukus variklis sustoja.
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Prilaikykite įrenginį
Jei dirbsite prietaisu:
 Užsidėkite per galvą pečių diržą.
 Pritvirtinkite prie prietaiso ant 

pečių uždedamą diržą.
 Atsistokite į darbinę padėtį 

(6 pav.). 

Perjungimas iš siurbimo 
režimo į pūtimo ir 
atvirkščiai

Pastaba
Perjungti iš vieno režimo į kitą 
galima veikiant varikliui. 
Režimo perjungiklį visada iki 
atitinkamo simbolio nusukite taip, 
kad jis užsifiksuotų. 
Niekuomet nepalikite 
perjungiklio tarpinėje padėtyje.
9 pav.
Siurbimo režimas
 Niekuomet  nepalikite 

perjungiklio tarpinėje padėtyje.
Siurbimo režimas
 Niekuomet  nepalikite 

perjungiklio tarpinėje padėtyje.

Siurblio maišelio 
ištuštinimas

Pavojinga
Prieš nuimant ir ištuštinant siurblio 
maišelį, išjunkite variklį ir palaukite, 
iki sustos besisukančios dalys. 
Ištraukite el. tinklo kištuką iš 
kištukinio lizdo.

Pastaba
Jei jis labai pilnas, siurbimo galia 
ženkliai sumažėja.
Ištuštinimas nenuimant siurblio 
maišelio
 Atidarykite užtrauktuką ir siurblio 

maišelio turinį utilizuokite pagal 
toje vietovėje galiojančias 
taisykles.

 Vėl užtraukite užtrauktuką.
Ištuštinimas nuimant siurblio 
maišelį
15 pav.
 Atpalaiduokite siurblio maišelį 

nuo užpakalinio tvirtinimo kablio 
(2).

 Paspauskite jungtis (1) abiejose 
pusėse ir nutraukite siurblio 
maišelį.

 Atpalaiduokite siurblio maišelį 
nuo priekinio tvirtinimo kablio (3).

 Atidarykite užtrauktuką ir siurblio 
maišelio turinį utilizuokite pagal 
toje vietovėje galiojančias 
taisykles.

 Po ištuštinimo siurblio maišelį 
išverskite ir išpurtykite, kad 
pašalintumėte dulkes ir 
nešvarumus iš audinio.

 Vėl išverskite siurblio maišelį, 
uždarykite užtrauktuką ir 
įstatykite jį atgal.

Naudojimo nurodymai
Jei naudojat prietaisą 
nupūtimui
Naudojimas sunkiai išvalomose 
vietose:
– Lysvės, gėlynai, medžiai 

(12 pav.)
– Namų kampai (13 pav.)
– Tinklas, tvoros ir t.t. (14 pav.)
 Prietaisą laikykite, kaip parodyta 

12–14 pav. 
 Siurbimo/pūtimo vamzdį 

laikykite keletą centimetrų virš 
žemės paviršiaus ir vedžiokite 
iš vienos pusės į kitą.

 Lėtai eikite pirmyn.
 Surenkamų šiukšlių sankaupą 

laikykite prieš save.

Jei naudojat prietaisą siurbimui
 Sunkiai išvalomoms vietoms, 

tokioms, kaip lysvės, gėlynai, 
namų kampai ir t.t.

 Laikykite prietaisą šiek tiek 
pakreipę siurbimo/pūtimo 
vamzdį, kaip parodyta 11 pav., 
arba veskite jį atrėmę ant 
transportinio rato (galimas 
papildomai).

 Vedžiokite į šonus, surinkdami 
lengvas medžiagas. 
Lapai ir plonos šakelės 
įsiurbiami ir susmulkinami. 
Siurblio maišelis talpina tokį 
kiekį siurbiamos medžiagos.

 Ištuštinkite pripildytą maišelį.

Pabaigę darbą
 išjunkite variklį,
 Ištraukite kištuką iš el. lizdo ir iš 

prietaiso.

 Leiskite varikliui atvėsti 
(maždaug 30 minučių) ir tada 
valykite, remontuokite, 
sandėliuokite arba palikite 
prietaisą stovėti.

Techninis aptarnavimas 
ir valymas

Pavojinga
Tam, kad išvengtumėte 
sužeidimo, prieš visus vejapjovės 
priežiūros ir techninio 
aptarnavimo darbus
– Išjunkite variklį,
– Palaukite, kol visiškos sustos 

visos sukiosios dalys
– ištraukite kištuką iš el. tinklo,
– leiskite varikliui atvėsti 

(maždaug 30 minučių).
Bet kokius remonto darbus turi 
atlikti tik tai įgaliotas servisas.
Sezono pabaigoje atiduokite 
įrenginį patikrinti į specializuotą 
įmonę.
Niekada nepurkškite vejapjovės 
vandeniu, nes gali sugesti 
elektrinės dalys.
Valykite įrenginį kiekvieną kartą 
po naudojimo. Dėl nevalymo 
vejapjovė genda ir nuostoliai 
neišvengiami.

Prietaiso valymas

Dėmesio
Žiūrėkite, kad prietaisas ir 
vėdinimo plyšiai visada būtų 
švarūs ir neužsikimšę 
nešvarumais.
Įrenginio išorės valymui naudokite 
šepetėlį. Nenaudokite agresyvių 
valiklių. 
Buitiniai valikliai, kurių sudėtyje 
esama aromatizuotų aliejų arba 
citrinų, bei tokie tirpikliai kaip 
žibalas, gali pažeisti plastikinį 
korpusą ir rankeną. 
Reguliariai išvalykite atvamzdį 
(2, 3 pav.), prie kurio tvirtinasi 
siurblio maišelis.
Korpusą tik nušluostykite drėgna 
šluoste.

!
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Siurblio maišelio valymas
 Naudokite apsauginius akinius ir 

respiratorių.
 Siurblio maišelį ištuštinkite 

ir išpurtykite po kiekvieno 
naudojimosi prietaisu.

 Kartą per mėnesį (jei reikia, 
ir dažniau) siurblio maišelį 
išplaukite:
– Gerai ištuštinkite siurblio 

maišelį.
– Išverskite siurblio maišelį 

(iš vidaus į išorę).
– Siurblio maišelį išpurtykite.
– Nuplaukite siurblio maišelį 

muiluotu vandeniu.
– Išdžiovinkite siurblio maišelį.

Laikimas
 Prieš sandėliuodami įrenginį,, 

palaukite, kol atauš variklis.
 Prietaisą sandėliuokite sausoje, 

rakinamoje patalpoje, kad 
išvengtumėte nesankcionuoto 
jo naudojimo ar materialių 
nuostolių. Laikykite įrenginį 
vaikams neprieinamoje vietoje.

Ilgalaikis sandėliavimas
Paliekant įrenginį sandėlyje 
ilgesniam laikui, būtina atlikti 
šiuos veiksmus:
 Kruopščiai išvalykite įrenginį 

ir patikrinkite, ar nėra 
atsipalaidavusių ar pažeistų 
dalių. Suremontuokite arba 
pakeiskite pažeistas dalis, 
priveržkite atsipalaidavusius 
varžtus bei veržles. 
Dabar įrenginys yra paruoštas 
sandėliavimui.

 Prietaisą sandėliuokite sausoje, 
rakinamoje patalpoje, kad 
išvengtumėte nesankcionuoto 
jo naudojimo ar materialių 
nuostolių. Laikykite įrenginį 
vaikams neprieinamoje vietoje.

Transportavimas

 Variklio išjungimas.
 Ištraukite el. tinklo kištuką iš 

kištukinio lizdo.
 Atjunkite prijungimo kabelį nuo 

prietaiso prijungimo kištuko.
 Prieš transportuodami leiskite 

prietaisui atvėsti.
 Transportuodami prietaisą 

apsaugokite jį nuo slydimo.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų 
bendrovės arba importuotojo 
prisiimti garantiniai įsipareigojimai. 
Mes pašalinsime Jūsų įrenginio 
gedimus garantijos tvarka, jeigu 
gedimų priežastis buvo medžiagos 
arba gamybos trūkumai. 
Garantijos klausimais kreipkitės 
į mūsų pardavėją arba artimiausią 
atstovybę.

Gedimų šalinimas

Kilus klausimams, kreipkitės į vietos įgaliotą pardavėją.

Klaida Priežastis Gedimo šalinimo būdas
Variklis neužsiveda. Neprijungtas kabelis arba jis 

sugedęs.
Patikrinkite kabelį, įjunkite jį, esant 
reikalui atnaujinkite arba leiskite 
specialistui sutaisyti.

Perkrautas saugiklis. Įjunkite saugiklį, įsirenkite pajėgesnį 
saugiklį arba leiskite tokį įrengti 
specialistui.

Sugedęs darbinis jungiklis. Atiduokite suremontuoti į specialias 
dirbtuves.

Variklis staiga išsijungia. Atsilaisvino kištukas. Patikrinkite kabelį, įsitikinkite, ar jis 
neužkliuvo ištraukimo įtaise, vėl įjunkite 
kištuką.

Variklis neišvysto galios arba 
prietaisas nesiurbia/nepučia.

Siurblio maišelis pilnas. Ištuštinkite siurblio maišelį.

Pažeista siurbimo/pūtimo 
turbinėlė.

Pažeistas dalis pakeisti naujomis 
paveskite specializuotam servisui.

Užsikimšęs siurbimo/pūtimo 
vamzdis.

Siurbimo/pūtimo vamzdį nuimkite 
ir išvalykite.

Stiprios vibracijos. Pažeista siurbimo/pūtimo 
turbinėlė ar kitos dalys.

Tuoj pat išjunkite prietaisą.
Pažeistas dalis pakeisti naujomis 
paveskite specializuotam servisui.




