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Tosaerba cilindrico con conducente a piedi
MANUALE DI ISTRUZIONI

ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

Цилиндрична косачка с изправен водач
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.

Cilindrična kosilica na guranje
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PAŽNJA: prije nego što koristite ovu mašinu, pažljivo pročitajte priručnik s uputama.

Válcová sekačka s řidičem ve stoje
NÁVOD K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

Cylindrisk plæneklipper med gående fører
BRUGSANVISNING

ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.

Handgeführter zylindrischer Rasenmäher
GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

Κυλινδρικό χλοοκοπτικό με οδηγό σε όρθια στάση
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιησετε το μηχανημα, διαβαστε προσεκτικα το παρον εγχειριδιο.

Pedestrian controlled cylinder mower
OPERATOR’S MANUAL

WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

Cortacésped cilíndrico con conductor a pie
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

Silindriline jalgsi juhitav muruniiduk
KASUTUSJUHEND

TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

Kävellen ohjattava sylinteriruohonleikkuri
KÄYTTÖOHJEET

VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.

Tondeuse à gazon à conducteur à pied
MANUEL D’UTILISATION

ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d’utiliser cette machine.

Cilindrična kosilica na guranje
PRIRUČNIK ZA UPORABU

POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

Hengerkéses önjáró fűnyíró
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

Stumiamam cilindrinė vejapjovė
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.

Stumjama cilindriska mauriņa pļaujmašīna
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.

Цилиндрична косилка за трева која се управува со одење
УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: прочитајте го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.

Lopend bediende cilindrische grasmaaier
GEBRUIKERSHANDLEIDING

LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.

Håndført sylinderklipper
INSTRUKSJONSBOK

ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.

Kosiarka cylindryczna obsługiwana w pozycji stojącej
INSTRUKCJE OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
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Corta-relva cilíndrico com condutor a pé
MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

Maşină de tuns iarba cilindrică cu conducător pedestru
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ATENŢIE: înainte de a utiliza maşina, citiţi cu atenţie manualul de faţă.

Барабанная газонокосилка , управляемая идущим оператором
РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто

SK
SL
SR
SV
TR

руководство по зксплуатации.

Valcová ručná kosačka so stojacou obsluhou
NÁVOD NA POUŽITIE

UPOZORNENIE: pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.

Cilindrična kosilnica za operaterja v stoječem položaju
PRIROČNIK ZA UPORABO
POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.

Cilindrična kosilica na guranje
PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA

PAŽNJA: pre korišćenja mašine pažljivo pročitati ovaj priručnik.

Cylindergräsklippare med gående förare
BRUKSANVISNING

VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.

Ayakta operatörlü silindir çim bçime makinesi
KULLANIM KILAVUZU

DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.
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�1�

DATI TECNICI

�2�

Modello

�3�

Dimensioni d’ingombro vedi figura 2 e 3

�4�

SCM 440 FS

SCM 240 R

A lunghezza

1110

1150

�5�

B altezza

1000

760

�6�

C larghezza

580

560

�7�

Massa (kg)

17,2÷18,3

10,5÷11,2

�8�

Larghezza di taglio (cm)

40

40

�9�

Altezza di taglio

�10�

Min (mm)

25

25

�11�

Max (mm)

76

60

�12�

Codice dispositivo di taglio

118810181/0

118810212/0

V

[1] BG - Технически данни
[2] Модел
[3] Габаритни размери, вж. фигура 2 и 3
[4] A дължина
[5] B височина
[6] C ширина
[7] Ширина на косене
[8] Маса
[9] Височина на косене
[10] Мин.
[11] Макс.
[12] Код на инструмента за рязане

[1] BS - Tehničkim podacima
[2] Model
[3] Dimenzije, vidi slike 2 i 3
[4] A dužina
[5] B visina
[6] C širina
[7] Širina reza
[8] Težia
[9] Visina reza
[10] Min
[11] Max
[12] Šifra reznog elementa

[1] CS - Technické údaje
[2] Model
[3] Rozměry, viz obrázek 2 a 3
[4] A délka
[5] B výška
[6] C šířka
[7] Šířka řezu
[8] Hmotnost
[9] Výška řezu
[10] Min
[11] Max
[12] Kód sekacího zařízení

[1] DA - Tekniske data
[2] Model
[3] Mål, jfr. figur 2 og 3
[4] A længde
[5] B højde
[6] C bredde
[7] Klippebredde
[8] Vægt
[9] Klippehøjde
[10] Min
[11] Max
[12] Klippeanordningens kode

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

[1] EL - Τεχνικά δεδομένα
[2] Mοντέλο
[3] Διαστάσεις όγκων, δείτε εικόνα 2 και 3
[4] Α μήκος
[5] B ύψος
[6] C πλάτος
[7] Πλάτος κοπής
[8] Mάζα
[9] Ύψος κοπής
[10] Min
[11] Max
[12] Κωδικός συστήματος κοπής

[1] EN - TECHNICAL DATA
[2] Model
[3] Overall dimensions, see figure 2
and 3
[4] A Length
[5] B height
[6] C width
[7] Cutting width
[8] Weight
[9] Cutting height
[10] Min
[11] Max
[12] Cutting means code

[1] ES - Datos técnicos
[2] Modelo
[3] Dimensiones, consulte las figuras 2 y 3
[4] A longitud
[5] B altura
[6] C anchura
[7] Anchura de corte
[8] Peso
[9] Altura de corte
[10] Mín.
[11] Máx.
[12] Código del dispositivo de corte

DE - Technische Daten
Modell
Abmessungen, siehe Abb. 2 und 3
A Länge
B Höhe
A Breite
Schnittbreite
Gewicht
Schnitthöhe
Min
Max
Code des Schneidwerkzeuges

VI

[1] ET - Tehnilised andmed
[2] Mudel
[3] Kabariidid vaata joonis 2 ja 3
[4] A pikkus
[5] B kõrgus
[6] C laius
[7] Niitmislaius
[8] Kaal
[9] Niitmiskõrgus
[10] Min
[11] Max
[12] Niitmisseadme kood

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

[1] FR - Données techniques
[2] Modèle
[3] Dimensions d’encombrement, voir figure 2 et 3
[4] A longueur
[5] B hauteur
[6] C largeur
[7] Largeur de coupe
[8] Masse
[9] Hauteur de coupe
[10] Mini
[11] Maxi
[12] Code dispositif de coupe

[1] HR - Tehnički podaci
[2] Model
[3] Dimenzije, vidi slike 2 i 3
[4] A dužina
[5] B visina
[6] C širina
[7] Širina reza
[8] Težina
[9] Visina reza
[10] Min
[11] Max
[12] Šifra reznog elementa

[1] HU - Műszaki adatok
[2] Modell
[3] Helyfoglalás, lásd a 2. és a 3. ábrát
[4] A hossz
[5] B magasság
[6] C szélesség
[7] Vágásszélesség
[8] Súly
[9] Vágásmagasság
[10] Min
[11] Max
[12] Vágószerkezet cikkszáma

[1] LT - Techniniai duomenys
[2] Modelis
[3] Išmatavimai, žr. pav. 2 ir 3
[4] A - ilgis
[5] B aukštis
[6] C - plotis
[7] Pjovimo plotis
[8] Svoris
[9] Pjovimo aukštis
[10] Min.
[11] Maks.
[12] Pjovimo prietaiso kodas

[1] LV - Tehniskie dati
[2] Modelis
[3] Izmēri, skatīt 2. un 3. attēlu
[4] A garums
[5] B augstums
[6] C garums
[7] Pļaušanas platums
[8] Svars
[9] Pļaušanas augstums
[10] Min.
[11] Maks.
[12] Pļaušanas ierīces kods

[1] MK - Технички податоци
[2] Модел
[3] Целосни димензии, погледнете ја слика 2 и 3
[4] А должина
[5] Б висина
[6] Ц ширина
[7] Ширина на сечење
[8] Тежина
[9] Висина на сечење
[10] Мин
[11] Макс
[12] Код за делови за сечење

[1] NL - Technische gegevens
[2] Model
[3] Afmetingen, zie afbeelding 2 en 3
[4] A lengte
[5] B hoogte
[6] C breedte
[7] Maaibreedte
[8] Gewicht
[9] Maaihoogte
[10] Min.
[11] Max.
[12] Code maaisysteem

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

FI - Tekniset tiedot
Malli
Mitat, katso kuvat 2 ja 3
Pituus
B korkeus
C leveys
Leikkuuleveys
Massa
Leikkuukorkeus
Min.
Maks.
Leikkuulaitteen koodi

VII

NO - Tekniske data
Modell
Utvendige mål, se figur 2 og 3
A Lengde
B Høyde
C Bredde
Klippebredde
Totalvekt
Klippehøyde
Min.
Maks.
Kode klipperedskap

[1] PL - Dane techniczne
[2] Model
[3] Wymiary, patrz rysunek 2 i 3
[4] A długość
[5] B wysokość
[6] C szerokość
[7] Szerokość koszenia
[8] Ciężar
[9] Wysokość koszenia
[10] Min
[11] Maks
[12] Kod agregatu tnącego

[1] PT - Dados Técnicos
[2] Modelo
[3] Dimensões de volume, ver figura
2e3
[4] A comprimento
[5] B altura
[6] C largura
[7] Largura de corte
[8] Peso
[9] Altura de corte
[10] Min
[11] Max
[12] Código dispositivo de corte

[1] RO - Date tehnice
[2] Modelul
[3] Dimensiuni, vezi figura 2 şi 3
[4] A lungime
[5] B înălţime
[6] C lăţime
[7] Lăţime de tăiere
[8] Greutate
[9] Înălţime de tăiere
[10] Min.
[11] Max.
[12] Codul dispozitivului de tăiere

[1] RU - Технические данные
[2] Модель
[3] Габаритные размеры, см. рис. 2 и 3
[4] A длина
[5] B высота
[6] C ширина
[7] Ширина стрижки
[8] Вес
[9] Высота стрижки
[10] Мин.
[11] Макс.
[12] Код режущего устройства

[1] SK - Technických údajov
[2] Model
[3] Rozmery potrebného priestoru, viď
obrázky 2 a 3
[4] A dĺžka
[5] B výška
[6] C šírka
[7] Šírka rezu
[8] Hmotnosť
[9] Výška rezu
[10] Min
[11] Max
[12] Kód rezacej jednotky

[1] SL - Tehnični podatki
[2] Model
[3] Dimenzije velikosti, glej sliki 2 in 3
[4] A dolžina
[5] B višina
[6] C širina
[7] Širina košnje
[8] Masa
[9] Višina košnje
[10] Min.
[11] Maks.
[12] Koda rezilne naprave

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

[1] SV - Tekniska specifikationer
[2] Modell
[3] Dimensioner, se figur 2 och 3
[4] A längd
[5] B höjd
[6] C bredd
[7] Klippbredd
[8] Vikt
[9] Klipphöjd
[10] Min.
[11] Max.
[12] Kod knivgrupp

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

SR - TEHNIČKIM PODACIMA
Model
Dimenzije, pogledajte slike 2 i 3
A dužina
B visina
C širina
Širina košenja
Težina
Visina košenja
Minimum
Maksimum
Šifra reznog elementa

VIII

TR - Teknik veriler
Model
Boyutlar, bkz. şekil 2 ve 3
A uzunluk
B yükseklik
C genişlik
Kesim genişliği
Kütle
Kesim yüksekliği
Min
Maks
Kesim aleti kodu

LT

DĖMESIO: PRIEŠ NAUDODAMIESI MAŠINA, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠĮ
VADOVĄ. Išsaugokite naudojimui ateityje.

SAUGOS INSTRUKCIJOS
reikia griežtai jų laikytis
A) APMOKYMAS
1) DĖMESIO! Prieš naudodamiesi mašina, atidžiai perskaitykite šias instrukcija . Gerai įsiminkite įrenginio komandų funkcijas ir kaip tinkamai
juo naudotis. Išsaugokite įspėjimų ir nurodymų
knygelę, kad ir ateityje ja galėtumėte pasinaudoti.
2) Niekuomet neleiskite mašinos naudoti vaikams
ar asmenims, tinkamai nesusipažinusiems su šiomis instrukcijomis. Gali būti, kad vietiniai įstatymai
leidžia dirbti prietaisu tik asmenims, sulaukusiems
ne mažesnio nei nustatyto amžiaus.
3) Ši įranga nėra skirta naudoti jaunesniems nei
8 metų amžiaus vaikams ir asmenims, turintiems
fizinę, jutimo ar protinę negalią arba neturintiems
patirties ir žinių, nebent jie yra prižiūrimi asmens
arba jie prieš tai buvo tinkamai supažindinti su
įrenginio saugaus naudojimo instrukcijomis ir supranta šio įrenginio naudojimo keliamą pavojų.
Neleiskite su įrenginiu žaisti vaikams. Įrenginio
valymą ir priežiūrą turi atlikti vartotojas. Neleiskite
šių darbų atlikti vaikams be priežiūros.
4) Niekada nenaudokite mašinos, jei netoliese yra
žmonių, ypač vaikų ar gyvūnų.
5) Niekada nenaudokite mašinos, jei naudotojas
yra pavargęs ar sergantis, arba yra pavartojęs
vaistų, narkotikų, alkoholių ar kitų kenksmingų medžiagų, galinčių paveikti jo refleksus ar
atidumą.
6) Atminkite, kad operatorius arba naudotojas
yra atsakingas už bet kokius nelaimingus ar nenumatytus atsitikimus, galinčius įvykti kitiems asmenims ar jų nuosavybei. Naudotojo atsakomybė
yra įvertinti visas rizikas kylančias dėl paviršiaus,
ant kurio dirbama bei imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų užtikrintas jo pačio ir kitų saugumas, ypač ant šlaitų, nelygių, slidžių ar nestabilių paviršių.
7) Jei norite atiduoti ar paskolinti mašiną kitiems,
pasirūpinkite, kad naudotojas susipažintų su šiame vadove pateiktomis naudojimo instrukcijomis.
B) PARUOŠIAMIEJI VEIKSMAI
1) Dirbdami su mašina, visada avėkite tvirtus
darbinius, neslystančius batus ir ilgas kelnes.
Nedirbkite su mašina basomis kojomis ar su atvira avalyne. Nedėvėkite grandinėlių, apyrankių,
drabužių su laisvai kabančiomis dalimis ar raišteliais, kaklaraiščių. Ilgus plaukus suriškite. Visada
dėvėkite apsaugines ausines.
2) Atidžiai patikrinkite visą darbinę zoną ir pašalin-

kite viską, ką mašina galėtų išsviesti ar kas galėtų
sugadinti pjovimo mazgą ir variklį (akmenukai, šakos, plieninės vielos, kaulai ir pan.).
3) Prieš naudojimą atlikite generalinį patikrinimą, ypač:
– pjovimo prietaiso stovį, ir patikrinkite, ar varžtai ir pjovimo grupė nenusidėvėjo ar neapgadinta.
Kad išliktų geras balansas, šiame mazge pakeiskite pjovimo prietaiso agregatą ir pažeistus ar nusidėvėjusius varžtus. Remontas turi būti atliekamas specializuotame centre.
C) NAUDOJIMO METU
1) Dirbkite tik dienos šviesoje ar esant gerai
dirbtinei šviesai ir tik esant geram matomumui.
Neleiskite prieiti arti darbinės zonos kitiems žmonėms, vaikams ir gyvūnams.
2) Jei įmanoma, nedirbkite, kai žolė yra drėgna.
Venkite dirbti lietuje ir, jei yra perkūnijos rizika.
Nenaudokite mašinos blogomis oro sąlygomis,
ypač, jei yra žaibavimo tikimybė.
3) Visada įsitikinkite, kad ant nuolaidaus žemės
paviršiaus galite tvirtai atsistoti.
4) Niekada nebėkite, bet eikite; vejapjovė neturi
jūsų tempti.
5) Būkite ypatingai atidūs, jei priartėjate prie kliūčių, kurios gali apriboti matomumą.
6) Nuolaidžiomis pievomis važiuokite išilgai.
Niekada nevažiuokite kilimo / leidimosi kryptimi,
eigos kryptį keiskite labai atsargiai ir stebėkite,
kad ratai neužkliūtų (akmenukai, šakos, šaknys,
pan.), dėl ko mašina gali nuslysti į šoną, apvirsti
arba galima prarasti mašinos kontrolę.
7) Mašina negalima važiuoti jokia kryptimi, statesniais nei 20° kampo nuolydžio šlaitais.
8) Traukdami vejapjovę į save, būkite ypatingai
atsargūs. Apsidairykite, įsitikinkite ar už jūsų nėra kliūčių.
9) Kai pjovimo prietaisą reikia palenkti transportuojant, važiuojant ne veja, ir, kai vejapjovė yra
pervežama į vietą, kurią reikia nupjauti, jį sustabdykite.
10) Naudodami mašiną šalia kelio, atkreipkite dėmesį į eismą.
11) Niekada nenaudokite mašinos, jei apsaugos
apgadintos,
12) Būkite ypač atsargūs arti daubų, griovių ar
pylimų.
13) Nekiškite rankų ar pėdų arti ar po besisukančiomis dalimis. Visuomet laikykitės atokiai nuo išmetimo angos.
14) Naudokite tik mašinos gamintojo patvirtintus
priedus.
15) Nenaudokite mašinos, jei priedai / įrankiai yra
nesumontuoti numatytuose taškuose.
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16) Atsitrenkus į pašalinį objektą. Patikrinkite mašinai padarytą žalą ir, prieš ją naudojant, atlikite
reikiamą remontą.
17) Darbo metu, atsižvelgdami į rankenos ilgį, visada laikykitės saugiu atstumu nuo besisukančio
pjovimo prietaiso.
18) DĖMESIO - Gedimo atveju darbo metu ar įvykus incidentui, nedelsdami išjunkite variklį ir patraukite mašiną taip, kad nesudarytumėte sąlygų didesnei žalai; gaisro atveju, susižalojus ar ką
nors sužeidus, atlikite atitinkamai pagal situaciją
tinkamiausias greitosios medicininės pagalbos
procedūras ir kreipkitės į gydymo įstaigą dėl reikalingo gydymo. Atsargiai nuvalykite nešvarumus,
kurie gali sukelti žalą arba žalos asmenims ar gyvūnams, jei liko nepastebėtų.
D) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR LAIKYMO
SĄLYGOS
1) DĖMESIO! – Prieš pradėdami bet kokį valymo
ar priežiūros darbą, perskaitykite su darbu susijusias instrukcijas. Visų, rankoms pavojingų situacijų metu dėvėkite tam tinkamus drabužius ir mūvėkite darbines pirštines.
2) DĖMESIO! – Niekuomet nenaudokite mašinos, jei dalys yra nusidėvėjusios ar pažeistos.
Sugedusios ar nusidėvėjusios dalys turi būti pakeistos, o ne taisomos. Naudokite tik originalias
atsargines dalis: neoriginalių ir (arba) netinkamai
sumontuotų atsarginių dalių naudojimas gali paveikti mašinos saugumą, sukelti avarijas, susižalojimo riziką ir atleidžia Gamintoją nuo bet kokių
įsipareigojimų ir atsakomybės.
3) Visi, šiame vadove neaprašyti reguliavimo ir
techninės priežiūros darbai turi būti atliekami Jūsų
vietinio atstovo ar specializuotame centre, turinčiame apmokytus darbuotojus bei tinkamą įrangą,
reikalingus tinkamam šių darbų atlikimui, išlaikant
originalų mašinos saugumą. Darbus atliekant netinkamose įstaigose ar nekvalifikuotiems asmenims, Garantija, bet kokia savo forma, nustoja galiojusi ir Gamintojas yra atleidžiamas nuo bet kokių įsipareigojimų ar atsakomybės.
4) Po kiekvieno naudojimo patikrinkite, ar mašinai
nebuvo pakenkta.
5) Kad darbas su mašina visada būtų saugus, reikia reguliariai priveržti varžtus ir veržles. Nuolatinė
įrenginio priežiūra yra pagrindinė taisyklė, norint,
kad įrenginys būtų saugus ir dirbtų kokybiškai.
6) Reguliariai tikrinkite, ar pjovimo prietaiso varžtai tinkamai užveržti.
7) Atlikdami darbus su pjovimo prietaisu, jį išmontuodami ar sumontuodami atgal, mūvėkite darbines pirštines.
8) Pjovimo prietaisą pagalandę, jį subalansuokite. Visos, su pjovimo prietaisu susijusio operacijos (išmontavimas, galandimas, balansavimas,
sumontavimas ir / ar keitimas) yra sudėtingos,
kurioms, be tam skirtų įrankių reikia ir specialios

kompetencijos; saugumo sumetimais jas visada
turėtų atlikti specializuotas centras.
9) Mašinos reguliavimo operacijų metu, būkite
atsargūs, kad pirštai neužstrigtų tarp besisukančio pjovimo prietaiso ir stacionarių mašinos dalių.
10) Nelieskite pjovimo prietaiso iki pastarasis visiškai nesustojo. Darbų su pjovimo prietaisu metu,
būkite atsargūs, pjovimo prietaisas gali pasisukti.
11) Jei lipdukai, kuriuose yra pateiktos instrukcijos ir nurodymai yra pažeisti, juos pakeiskite.
12) Pastatykite mašiną vaikams neprieinamoje
vietoje.
.
E) TRANSPORTAVIMAS IR PERKĖLIMAS
1) Kiekvieną kartą, prireikus mašiną perkelti, pakelti, pervežti ar ją pakreipti, reikia:
– Mūvėti tvirtas darbines pirštines;
– Laikyti mašiną už tokių vietų, už kurių galima
saugiai paimti, atsižvelgiant į mašinos svorį ir
jo pasiskirstymą
– Pasitelkti tinkamą mašinos svoriui kelti ir transporto priemonei valdyti ar vietai, kurioje ji bus
patalpinta ar pakelta, žmonių skaičių.
2) Transportavimo metu, mašiną tinkamai pritvirtinkite lynais ar grandinėmis.
F) APLINKOSAUGA
• Aplinkos apsauga turi būti svarbiu aspektu
naudojant įrenginį, civilinio sugyvenimo naudai
ir dėl aplinkos, kurioje gyvenama. Venkite tapti
triukšmo šaltiniu kaimynams.
• Laikykitės vietinių reglamentų dėl pakavimo
medžiagų, pažeistų dalių ar bet kokio elemento,
galinčio turėti poveikį aplinkai, šalinimo; šios
atliekos turi būti išmetamos ne į šiukšlių dėžę,
bet atskirtos ir pristatytos į atitinkamus surinkimo
centrus, kuriuose medžiagos bus perdirbamos.
• Griežtai laikykitės vietinių, po pjovimo susidariusių medžiagų šalinimo taisyklių.
• Mašiną baigę eksploatuoti, jos aplinkoje nepalikite, o kreipkitės į surinkimo centrą, kaip tai
nurodo galiojančios vietinės normos.

INFORMACIJA APIE MAŠINĄ
A) MAŠINOS APRAŠYMAS IR NAUDOJIMO
SRITIS
Ši mašina yra sodininkystės darbams skirtas įrenginys. Tai yra žoliapjovė, su kuria jos naudotojas
dirba stovėdamas.
Mašinos sudedamosios dalys: korpusas su ratais
ir rankena, kurią naudotojui stumiant ir sukantis
ratams, karteriu uždengtas pjovimo prietaisas yra
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įjungiamas.

C) MAŠINOS DALYS

Vairuotojas, visuomet stovėdamas už rankenos,
gali vairuoti mašiną saugiu nuo besisukančio pjovimo prietaiso atstumu. Naudotojui mašinos nebestumiant, pjovimo prietaisas sustoja.
Numatytas naudojimas
Ši, naudotojo stumiama mašina yra suprojektuota ir pagaminta žolės pjovimui (ir surinkimui) soduose, pievose, atsižvelgiant į pjovimo pajėgumą.
Nupjauta žolė yra išmetama tiesiai ant žemės
paviršiaus.
Galima pritvirtinti pasirenkamą surinkimo maišą,
į kurį gali būti surenkama pjovimo metu išmetama žolė.
Vartotojų tipologijos apibrėžimas
Ši mašina skirta naudoti vartotojams, t.y. neprofesionaliems naudotojams, pirmą kartą besinaudojantiems mašina ir (arba) nepatyrusiems asmenims. Ši mašina yra skirta "mėgėjiškam naudojimui".
Netinkamas naudojimas
Bet koks kitas, neįtrauktas į aukščiau minėtus
atvejus, naudojimas, gali būti pavojingas, padaryti žalą žmonėms ir (arba) turtui. Netinkamu naudojimu laikoma (kaip nurodyta pavyzdžiuose, tačiau ne tik):
– pašalinių žmonių, vaikų ar gyvūnų vežimas ant
mašinos;
– savęs gabenimas mašina;
– mašinos naudojimas lapų ar nuolaužų surinkimui;
– mašinos naudojimas gyvatvorių tvarkymui ar kitokio tipo nei žolė augmenijos pjovimas;
– kai mašina yra naudojama daugiau nei vieno
žmogaus.
B) IDENTIFIKACINĖ ETIKETĖ
(žr. pav 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 amintojo pavadinimas ir adresas
G
Pagaminimo šalis
Mašinos aprašymas
Modelio pavadinimas
Standartinis modelis
Pagaminimo metai
Identifikacinė raidė
Serijos numeris
GGP kodas

(žr. pav 1)
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

 ašinos korpusas
M
Rankena
Rankenos prailginimas
Galinė rankenos dalis
Rankenos montavimo varžtai
Plastikinė apdaila
Surinkimo maišas (prie komplekto nepridėtas, reikia pirkti atskirai) (Pav. 2 ir 3)

Nusipirkę mašiną, iš karto užsirašykite jos registracijos numerį tam skirtoje vietoje, paveikslėlyje
(1.10).
Atitikimo sertifikato pavyzdys yra priešpaskutiniame vadovo puslapyje.

MONTAVIMAS
PASTABA  Mašina gali būti pristatyta su kai kuriomis dalimis jau sumontuotomis.
DĖMESIO! Įrenginio išpakavimas ir montavimas turi būti atliekamas ant lygaus ir tvirto paviršiaus, kur būtų pakankamai vietos
mašinos tvarkymui ir išpakavimui, naudojant
tam tikslui tinkamus įrankius.
Pakuotės medžiagos turi būti šalinamos laikantis vietos taisyklių reikalavimų.
Užbaikite mašinos montavimą, kaip nurodyta toliau.
1.1 Rankenos montavimas
(žr. pav 5)
A. Uždėkite apatinę rankenos dalį (1) ant mašinos
korpuso kaiščių (2) ir užmaukite užspaudžiamus
apsauginius žiedus (3).
B. Naudodami varžtus, užspaudžiamus apsauginius varžtus ir pridėtas rankenėles, prie apatinės
rankenos sumontuokite du prailginimus (4).
Rankenėlių pilnai nepriveržkite (5), kad būtų lengviau sumontuoti rankeną.
C. Uždėkite rankeną (6) ant prailginimų ir, naudodami likusius varžtus ir užspaudžiamus apsauginius žiedus, ją įtvirtinkite.
Užveržkite visas rankenėles.
1.2 Apdailos montavimas
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(žr. pav 4)
Skirta tik „SCM 440 SF“ modeliui .
Uždėkite apdailą (1) ant vietos, kurioje ji bus tvirtinama - tarp prailginimų ir apatinės rankenos dalies (2) - ir šiek tiek ją spustelėkite, įsispraustų.
Varžtų naudoti nereikia.

gali žolę pjauti prasčiau. Ji prie jo prikimba, gali
būti išplėšti vejos kilimo gabaliukai;
– jei žolė yra labai aukšta, ją geriau pjauti didžiausiu, kokį galima mašinai nustatyti, aukščiu, o tada, po dviejų ar trijų dienų, ją nupjauti dar kartą.
4. ĮPRASTA PRIEŽIŪRA

PJOVIMO AUKŠČIO REGULIAVIMAS

Vejapjovę laikykite sausoje vietoje.

(žr. pav 6)

SVARBU Siekiant, kad laikui bėgant mašinos
saugumo ir veikimo savybės nepakistų, būtina reguliariai ir kruopščiai atlikti jos priežiūrą.

1,1 „SCM 440 FS“ modelis
Aukštį reguliuokite, svirtį (1) nustatydami į vieną
iš 9 padėčių.

1) Prieš kiekvieną valymą reikia užsimauti patvarias pirštines;
2) Mašiną nuplaukite po kiekvieno naudojimo;
3) laikui bėgant ją padažykite nerūdijančiais dažais, kad nepradėtų rūdyti ir nesukeltų metalo korozijos.

1.2 „SCM 240 R“ modelis
Atlaisvinkite rankenėlę (2), perkelkite volą (3) pagal aukštį, kurio jums reikia ir užsukite rankenėlę.
Abi puses sureguliuokite vienodai, pjovimo aukštis būtų vienodas.

4.1 Pjovimo prietaiso priežiūra
Pjovimo prietaiso nustatymus ir galandimą turi atlikti šiems darbams tinkamą įrangą turintis specializuotas centras.

Pjovimo prietaisą galima nustatyti ir į kitas padėtis, rankenėlę (2) perkeliant į 4 ir 5 skyles.

Žoliapjovės ilgą laiką nenaudojant, pjovimo prietaisą reikia tinkamai sutepti.

3 ŽOLĖS PJOVIMAS
NOTA Šia mašina žolę keliais būdais; prieš
pradedant dirbti, mašiną reikia paruošti pagal tai,
kaip ją ketinate pjauti.

6. TRIKČIŲ NUSTATYMAS

Jei nusipirkote, sumontuokite surinkimo maišą.
3.1 Žolės pjovimas
Veja atrodys gražiau, jei ją visada pjausite vienodu aukščiu ir kaitaliodami pjovimo kryptį.
Surinkimo maišui prisipildžius, jį ištuštinkite valykite, kada reikia.

TRIKTIS

TAISYMAS

Žolė nupjaunama
netolygiai

Sureguliuokite pjovimo
prietaisą

Žolę nuplėšia arba ją pjauti
sunku

Pagaląskite pjovimo
prietaisą arba jį pakeiskite.

Patarimai, kaip prižiūrėti veją
Žolės savybės skiriasi priklausomai nuo jos rūšies, todėl gali skirtis ir vejos priežiūros būdai; visada perskaitykite ant sėklos pakuotės pateiktus,
atsižvelgiant į darbinėje zonoje turimas augimo
sąlygas, nurodymus apie pjovimo aukštį.
Reikėtų atsižvelgti į tai, kad žolės daigus sudaro
vienas stiebas ir vienas ar daugiau lapų. Lapus
visiškai nupjovus, veją galima pažeisti ir ji sunkiau ataugs.
Rekomenduojama atsižvelgti į šią informaciją:
– pjaunant per žemu aukščiu vejos kilimą galima
išdraskyti ir išretinti, ji atrodys nelygi;
– vasarą reikia pjauti aukščiau, kad dirva neišdžiūtų;
– nepjaukite drėgnos žolės; pjovimo prietaisas

Jei kiltų kokių nors abejonių ar problemų, nedvejodami kreipkitės į artimiausią techninio aptarnavimo centrą arba savo prekybos atstovą.
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