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Firmas plāksnītes dati
Šie norādījumi ir ļoti svarīgi vēlākai 
identifikācijai, pasūtot ierīces rezer-
ves daļas, kā arī servisa die-
nestam. Firmas plāksnīte atrodas 
zem/pirms vadītāja sēdekļa. 
Atzīmējiet visus Jūsu ierīces datus 
uz firmas plāksnītes tālāk 
norādītajā vietā.

Šos un citus datus par ierīci Jūs 
atradīsiet atsevišķā CE atbilstības 
deklarācijā, kura ir šīs lietošanas 
pamācības sastāvdaļa.
Modeļa numura identifikācija
Modeļa numura piektā vieta norāda 
sēriju. Piemērs:
Modeļa numurs: 
13BT793G678 =700. sēriju.
Attēli

Atveriet lappuses ar attēliem liet-
ošanas pamācības sākumā. Šajā 
lietošanas pamācībā tiek aprakstīti 
dažādi modeļi. Grafiskais detaļu 
attēlojums var atšķirties no 
iegādātās ierīces.

Jūsu drošībai 

Ierīces pareiza izmantošana
Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai
– kā zāliena traktors piemājas un 

atpūtas dārzu zālienu pļaušanai,
– ar aprīkojumu, kuru var izmantot 

tikai ar šo zālāja traktoru,
– atbilstoši šajā lietošanas 

pamācībā sniegtajam aprakstam 
un drošības tehnikas noteiku-
miem.

Jebkura ārpus šiem noteikumiem 
izejoša izmantošana ir noteiku-
miem neatbilstoša. Noteikumiem 
neatbilstošas izmantošanas gadī-
jumā garantijas prasības tiek 
dzēstas un no ražotāja puses tiek 
noraidīta jebkura atbildība. Ierīces 
īpašnieks atbild par trešajām per-
sonām un viņu mantai izraisītajiem 
zaudējumiem.
Ja ar patvaļīgiem ierīces pārvei-
došanas mēģinājumiem 
tiek izraisīti tās bojājumi, šajos 
gadījumos ražotāja atbildība tiek 
izslēgta.
Šai ierīcei nav atļaujas izman-
tošanai sabiedriskajā 
ielu transportā un personu pārva-
dāšanai.

Vispārēji drošības tehnikas 
noteikumi
Pirms ierīces pirmās izmantošanas 
rūpīgi izlasiet šo lietošanas 
pamācību un rīkojieties, ievērojot 
šos noteikumus.
Informējiet citus lietotājus par 
pareizu ierīces izmantošanu.
Darbiniet ierīci, tikai vadoties pēc 
ražotāja norādījumiem, un tikai no 
rūpnīcas izlaistajā tehniskajā stā-
voklī.
Rūpīgi uzglabājiet šo lietošanas 
pamācību un nodrošiniet, 
lai jebkurā ierīces darbināšanas 
laikā tā vienmēr būtu pie rokas.
Izsniedziet lietošanas pamācību, 
ja ierīce tiek nodota citas personas 
rīcībā.
Rezerves daļām un aprīkojumam 
jāatbilst ražotāja noteiktajām 
prasībām.

Tādēļ izmantojiet tikai oriģinālās 
rezerves daļas un oriģinālaprīko-
jumu vai arī ražotāja atļautās rezer-
ves daļas vai aprīkojuma detaļas.
Remontdarbus jāveic tikai kādā 
no specializētajām darbnīcām.
Pirms darba ar ierīci
Ierīci nedrīkst izmantot, ja jūtaties 
noguris vai slims.
Šo ierīci izmantojošās personas 
nedrīkst atrasties narkotisko vielu 
(piem., alkohola, narkotikas vai 
medikamentu) ietekmē. Personas, 
kuras jaunākas par 16 gadiem, 
nedrīkst strādāt ar šo ierīci vai veikt 
citus darbus, piemēram, ierīces 
apkopi, tīrīšanu, regulēšanu, – 
vietējā likumdošanā var tikt noteikts 
lietotāju minimālais vecums.
Šī ierīce nav paredzēta izman-
tošanai personām (tai skaitā arī 
bērniem) ar ierobežotām fiziskām, 
sensoriskām vai psihiskām 
īpašībām vai nepietiekamu pieredzi 
un/vai zināšanām, tas pieļaujams 
vienīgi tai gadījumā, ja tie atrodas 
par viņu drošību atbildīgas perso-
nas uzraudzībā vai ir saņēmuši no 
šīs personas norādījumus par 
ierīces izmantošanu.
Bērniem ir nepieciešama uzraud-
zība, lai pārliecinātos, ka viņi šo 
ierīci neizmanto rotaļām.
Pirms darba sākuma iepazīstieties 
ar visu aprīkojumu un vadības ele-
mentiem, kā arī to funkcijām.
Uzglabājiet degvielu tikai šim nolū-
kam paredzētās tvertnēs un nekad 
apsildes avotu tuvumā (piem., pie 
krāsnīm vai ūdens boileriem).
Nomainiet bojātu izplūdes, deg-
vielas tvertnes vai tvertnes vāku.
Piekabiniet piekabi vai citas uzka-
res iekārtas, vadoties pēc noteiku-
miem. Uzkares iekārtas, piekabes, 
balasti, kā arī piepildītas zāles 
savācējierīces ietekmē braukšanas 
kvalitāti, īpaši vadīšanu, bremžu 
darbību un stabilitāti.
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Darba laikā ar ierīci
Darba laikā ar ierīci vai ierīces 
apkopes laikā nēsājiet piemērotu 
darba apģērbu (piem., drošības 
apavus, garas bikses, cieši pie-
guļošu apģērbu, aizsargbrilles un 
dzirdes aizsargu).
Darbs bez dzirdes aizsargiem var 
radīt dzirdes zudumu.
Darbiniet ierīci tikai tad, ja tā ir labā 
tehniskajā stāvoklī.
Nekad neizmainiet rūpnīcā iepriekš 
noregulētos motora nostādījumus.
Nekad neuzpildiet degvielu, 
ja motors darbojas vai ir sakarsis. 
Uzpildiet ierīci tikai zem klajas 
debess.
Izvairieties no atklātas uguns, 
dzirksteļošanas un nesmēķējiet.
Pārliecinieties, vai darba zonā nea-
trodas nepiederošas personas, 
īpaši bērni vai dzīvnieki.
Pārbaudiet ar ierīci apstrādājamo 
teritoriju un atbrīvojiet to no visiem 
priekšmetiem, kurus var aizķert vai 
atsviest. Tā netiks apdraudētas 
citas personas, kā arī izraisīti 
ierīces bojājumi.
Nepļaujiet nogāzēs, kuru slīpums 
lielāks par 20%. Darbs nogāzēs ir 
bīstams; ierīce var apgāzties vai 
noslīdēt.
Piebrauciet pie nogāzes pēc iespē-
jas ar nelielu ātrumu un nobremzē-
jiet; braucot atpakaļ, ieslēdziet 
motoru un lēni brauciet. Nekad 
nebrauciet šķērsām pret nogāzi, 
bet vienmēr tikai uz augšu un uz 
leju.
Strādājiet ar ierīci tikai dienā 
vai pietiekamā mākslīgajā apgais-
mojumā.
Ierīce nav paredzēta personu pār-
vadāšanai.
Nebrauciet ar līdzbraucēju.
Nekad nebrauciet ar atvērtu motora 
pārsegu.
Pirms visiem ierīces apkopes 
darbiem
Izsargājieties no traumām. 
Pirms jebkuru ierīces apkopes 
darbu veikšanas
– izslēdziet motoru,
– izvelciet aizdedzes atslēgu,

– pievelciet stāvbremzi,
– nogaidiet, līdz visu kustīgo detaļu 

darbība ir pilnīgi apstājusies; 
motoram jābūt atdzisušam,

– atvienojiet motora aizdedzes 
sveces spraudni, lai novērstu 
nejaušu motora palaidi.

Pēc darba ar ierīci
Atstājiet ierīci tikai tad, ja motors 
ir izslēgts, stāvbremze pievilkta 
un izvilkta aizdedzes atslēga.

Drošības ierīces
Drošības ierīces kalpo Jūsu aiz-
sardzībai un tām vienmēr jādarbo-
jas.
Nedrīkst veikt drošības ierīču kons-
trukcijas izmaiņas vai manipulēt to 
darbību.
Pie drošības ierīcēm pieder:
Izmetējvāks/zāles 
savācējierīce
Izmetējvāks (4attēls)/zāles savācē-
jierīce sargā Jūs no griezējnažu vai 
atmestu priekšmetu traumām. Ierīci 
drīkst darbināt tikai ar iebūvētu 
izmetējvāku/zāles savācējierīci.
Drošības bloķētājsistēma
Drošības bloķētājsistēma 
nodrošina motora palaišanu tikai 
tad, ja
– vadītājs ir ieņēmis vietu uz 

sēdekļa;
– nospiests bremzes pēdālis, jeb 

stāvbremze atrodas stāvēšanas 
pozicijā,

– braukšanas virziena svira jeb 
braukšanas pedālis atrodas „N“ 
stāvoklī,

– griezējmehānisms ir izslēgts, t.i.: 
PTO slēdža vai PTO sviras „0/
Aus/Off“ pozicijā (PTO = Power-
Take-Off).

Drošības bloķētājsistēma izslēdz 
motoru, līdzko vadītājs ir atstājis 
sēdekli, bez stāvbremzes akti-
vēšanas vai griezējmehānisma 
izslēgšanas.

Ierīcēs, kuras aprīkotas ar aizmu-
gures izmetēju, drošības bloķētāj-
sistēma aizkavē pļaušanu bez 
iebūvēta deflektora/zāles savācē-
jierīces (automātiski izslēdzot 
motoru vai griezējmehānismu).
Drošības bloķētājsistēma aizkavē 
atpakaļgaitu ar ieslēgtu griezēj-
mehānismu (automātiski izslēdzot 
motoru vai griezēj-mehānismu).
Tādēļ pirms braukšanas atpakaļ-
gaitā ierīcēs ar PTO izslēdziet grie-
zējmehānismu, atkarībā no 
modeļa, ar PTO slēdzi vai PTO 
sviru.

Uz ierīces attēlotie simboli
Uz ierīces atrodas dažādi simboli 
un uzlīmes. Tālāk tiek paskaidrota 
šo simbolu nozīme:

Uzmanību!
Pirms ekspluatācijas 
izlasiet lietošanas 
pamācību!

Bīstamības zonā 
nedrīkst atrasties 
trešās personas.

Traumu bīstamība, 
kuru izraisa rotējošie 
naži un detaļas. Kad 
mašīna darbojas, 
rokas un kājas nelie-
ciet atverēs.

Traumu bīstamība, 
kuru izraisa rotējošie 
naži un detaļas.
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Traumu bīstamība, 
izmetot zāli vai cietus 
priekšmetus.

Darbs stāvās 
nogāzēs var būt 
bīstams.

Pirms griezējinstru-
mentu apkopes atvi-
enojiet aizdedzes 
sveces spraudni! 
Pirkstiem un kājām 
nedrīkst atrasties 
griezējinstrumentu 
tuvumā!
Pirms ierīces nore-
gulēšanas, tīrīšanas 
vai pārbaudes, ierīci 
izslēdziet un atvieno-
jiet aizdedzes sveces 
spraudni.

Uzmanību! Sprādzi-
ena bīstamība.

Bateriju skābe/
traumu bīstamība.

Lietojiet aizsargbril-
les.

Aizliegta uguns, 
dzirksteles, atklāta 
liesma un 
smēķēšana.
Nolietotos akumula-
torus nedrīkst utilizēt 
kopā ar sadzīves 
atkritumiem.
Pirms visiem ierīces 
apkopes darbiem 
izvelciet aizdedzes 
atslēgu un ievērojiet 
šīs pamācības 
norādījumus.
Uzkāpjot vai nokāp-
jot, nekad nekāpiet uz 
griezējmehānisma.

Brīdinājums par 
karsto virsmu!

Pirms ierīces sagāšanas demontē-
jiet akumulatoru.

Izmantojot piekabi, nepārsniedziet 
sekojošās maksimālās vērtības:
Maks. nogāzes slīpums 14%
Maks. piekabes sajūga atbalsta 
slodze 25 kg
Maks. piekabināšanas slodze
(piekabe un krava) 180 kg

Ierīci drīkst darbināt tikai ar pie-
montētu izmetējvāku vai 
mulčēšanas noslēgdetaļu.
Vienmēr saglabājiet šos simbolus 
uz ierīces salasāmā stāvoklī.
Nomainiet bojātus vai 
nesalasāmus simbolus.

Lietošanas pamācībā 
norādītie simboli
Šajā lietošanas pamācībā 
ir izmantoti šādi simboli:

Bīstami
Jums tiks norādīts par bīstamību, 
kura saistīta ar aprakstīto darbību 
un personu drošības apdrau-
dēšanu.

Uzmanību
Jums tiks norādīts par bīstamību, 
kura saistīta ar aprakstīto darbību, 
kuras rezultātā var rasties mate-
riālie zaudējumi.

Norādījums
Ar šo simbolu tiek apzīmēta svarīga 
informācija un norādījumi par 
ierīces pareizu lietošanu.

Pozīcijas dati
Ierīces pozīciju dati (piem., pa 
kreisi, pa labi) vienmēr ir sniegti, 
raugoties no vadītāja sēdekļa 
ierīces darba virzienā.

Norādījumi par utilizāciju
Utilizējiet iepakojuma atlikumus, 
vecas iekārtas utt. atbilstoši vietē-
jiem noteikumiem.

Montēšana

Sēdekļa montāža
Sēdeklis bez nostādīšanas 
sviras:
1. attēls
Sēdeklis ar nostādīšanas sviru:
2. attēls

Stūres rata montāža
3. attēls
 Uzspraudiet stūres ratu (1) uz 

stūres vārpstas (2).
 Uzlieciet paplāksnes (3) un 

nostipriniet stūri ar skrūvi (4).

Norādījums
Uzlieciet paplāksni (3) ar ieliekumu 
uz augšu.
 Ievietojiet nosegvāku (5, atkarībā 

no konstrukcijas).

Izmetējvāka montāža
(Iekārtām ar sānizmetēju)
4a attēls
 Nomontējiet izmetēja skrūves, 

paliekamās paplāksnes un 
uzgriežņus.

 Ievietojiet izmetējvāku (1) 
un montējiet ar skrūvēm, palie-
kamajām paplāksnēm 
un uzgriežņiem.

 Piestipriniet griezējmehānisma 
rullīšus (2) ar esošajām skrūvēm, 
paliekamajām paplāksnēm un 
uzgriežņiem.

4b attēls
Izmetējvāks un griezējmehānisma 
rullīši ir jau piemontēti.
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 Viegli spiediet atpakaļ izmetēj-
vāku un noņemiet trans-
portēšanas nodrošināšanas 
skārdu. Izmetējvāks noslēdzas 
automātiski.

Zāles savācējierīces 
montāža 
(atkarībā no modeļa)
 Sk. atsevišķu „Zāles savācē-

jierīces“ lietošanas pamācību.

Akumulatora darbināšana
5. attēls

Bīstami 
Saindēšanās un traumu bīstamība 
ar akumulatora skābi
Nēsājiet aizsargbrilles un aizsarg-
cimdus. Izvairieties no kontakta ar 
akumulatora skābi. Ja akumulatora 
skābe tiek iesmidzināta sejā vai 
acīs, nekavējoties noskalojiet ar 
aukstu ūdeni un vērsieties pie 
ārsta. 
Ja aiz pārskatīšanās akumulatora 
skābe tiek norīta, dzeriet lielu 
ūdens daudzumu un nekavējoties 
vērsieties pie ārsta. 
Uzglabājiet akumulatorus bērniem 
nepieejamā vietā. 
Nekad neapgāziet bateriju, jo bate-
rijas skābe var izlīt.
Nododiet atlikušo bateriju skābi 
Jūsu pārdevējam vai utilizācijas 
uzņēmumam.

Uzmanību 
Ugunsbīstamība, 
sprādzienbīstamība un korozija, 
kuru izraisa akumulatora skābe un 
akumulatora skābes gāzes
Nekavējoties notīriet ierīces 
detaļas, uz kurām ir uzsmidzināta 
bateriju skābe. Akumulatora skābei 
ir korodējoša iedarbība.
Nesmēķējiet, kā arī ievērojiet, lai 
tuvumā neatrastos degoši vai karsti 
priekšmeti. Uzlādējiet akumula-
torus tikai labi vēdinātās un sausās 
telpās. Iespējamais īssavienojums 
darbā ar bateriju. Nenovietojiet uz 
akumulatora instrumentus vai  
metāla priekšmetus.

Uzmanību
Ievērojiet montāžas secību, aku-
mulatoru atvienojot vai pievienojot 
pie spailēm. Sāciet lietot akumula-
toru tikai ar uzstādītu akumulatora 
polu pārsegu (atkarībā no kom-
plektācijas kā plusa pola aizvars 
vai kā pilnīgs akumulatora aizsarg-
pārsegs).
Iebūve (5a attēls):
 Vispirms pievienojiet pie spailēm 

sarkano (+/pluspola), un tad 
melno (–/mīnuspola) kabeli.

 Uzstādiet akumulatora polu pār-
segu.

Izbūve:
 Demontējiet akumulatora polu 

pārsegu.
 Vispirms atvienojiet no spailēm 

melno (–/mīnuspola) kabeli, tad 
sarkano (+/pluspola) kabeli.

Norādījums
Baterija atrodas zem vadītāja 
sēdekļa.
Piegādājot „bezapkopes/
aizzīmogotu“ bateriju (1. tips)
(Baterija bez noslēga)
Akumulators ir piepildīts ar akumu-
latora skābi un rūpnīcā aizzīmo-
gots. Tomēr arī „bezapkopes“ aku-
mulatoram nepieciešama apkope, 
lai varētu panākt zināmu ilgizturību.
 Ievērojiet, lai akumulators būtu 

tīrs.
 Ievērojiet, lai akumulators 

neapgāztos. Arī no „aizzīmogota“ 
akumulatora var izlīt elektrolīta 
šķidrums, ja akumulators 
apgāžas.

 Pirms pirmās ekspluatācijas 
uzlādējiet akumulatoru 1–2 
stundas uzlādes aparātā (mak-
simālā uzlādes strāva – 12 V, 6 
A). Pēc uzlādēšanas vispirms 
izvelciet uzlādes aparāta tīkla 
kontaktdakšu un tad atvienojiet 
no spailēm akumulatoru (sk. 
uzlādes aparāta lietošanas 
pamācību).

Piegādājot neuzpildītu bateriju 
(2. tips)
(Baterija ar noslēgu)
 Noņemiet baterijas elementu 

noslēgu (5b attēls).
 Lēnām piepildiet katru elementu 

ar bateriju skābi līdz 1 cm zem 
ieletnes līmeņa.

 Atstājiet bateriju uz 30 minūtēm, 
lai svins varētu uzsūkt bateriju 
skābi.

 Pārbaudiet skābes līmeni, 
ja nepieciešams, papildiniet 
ar bateriju skābi.

 Pirms pirmās ekspluatācijas 
uzlādējiet akumulatoru 2–6 
stundas uzlādes aparātā (mak-
simālā uzlādes strāva – 12 V, 6 
A). Pēc uzlādēšanas vispirms 
izvelciet uzlādes aparāta tīkla 
kontaktdakšu un tad atvienojiet 
no spailēm akumulatoru (sk. 
uzlādes aparāta lietošanas 
pamācību).

 Uzstādiet baterijas elementu 
noslēgu.

 Iebūvējiet bateriju ierīcē.
 Vispirms pievienojiet pie spailēm 

sarkano (+) un pēc tam melno (–
) kabeli.

 Vēlāk uzpildiet bateriju tikai ar 
destilēto ūdeni (pārbaude ik pēc 
2 mēnešiem).

 Ievērojiet, lai akumulators būtu 
tīrs.

Vadības un indikācijas 
elementi

Uzmanību. Ierīces bojājumi.
Šeit tiek aprakstītas vadības un 
indikācijas elementu funkcijas. 
Neveiciet vēl nekādu darbību!

Aizdedzes slēdzene 
(atkarībā no modeļa)
6a attēls
Palaišana: pagrieziet atslēgu pa 
labi , līdz motors sāk darboties 
un tad atlaidiet. Atslēga atrodas 
pozīcijā .
Apturēšana: Pagrieziet atslēgu pa 
kreisi  pozīcijā.

!
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Norādījums
Ja ir aizdedzes atslēga ar gaismas 
nostādījumu , tad gaisma tiek 
ieslēgta, ja aizdedzes atslēga pēc 
motora palaišanas tiek nostādīta 
atpakaļ šajā pozīcijā.

Aizdedzes slēdzene ar OCR 
funkciju 
(atkarībā no modeļa)
6b attēls
Šī aizdedzes slēdzene ir aprīkota ar 
OCR funkciju (= lietotāja kontrolētu 
pļaušanu atpakaļgaitā).
Palaišana: Pagrieziet atslēgu pa 
labi , līdz motors sāk darboties 
un tad atlaidiet. Atslēga atrodas 

 (normāls stāvoklis) un dod 
iespēju pļaut, braucot uz priekšu.
OCR pozīcija: Pagrieziet atslēgu pa 
kreisi no normāla stāvokļa 
pļaušanas atpakaļgaitas stāvoklī 

 un nospiediet slēdzi (1).
Komtrollampiņa (2) iedegas un 
norāda lietotājam, ka ar ierīci drīkst 
pļaut, braucot uz priekšu un atpa-
kaļgaitā.
Apturēšana: Pagrieziet atslēgu pa 
kreisi  pozīcijā.

Norādījums
Izmantojiet OCR funkciju tikai tad, 
ja tā patiešām ir nepieciešama un 
parasti strādājiet, izmantojot 
normālo poziciju. OCR funkcija 
automātiski atslēdzas, ja atslēga 
tiek pagriezta uz normālo poziciju 
vai motors tiek izslēgts (aptures 
pozicija vai motora atslēgšana ar 
drošības bloķētājsistēmu).

Drosele 
(atkarībā no konstrukcijas)
7. attēls
Palaišanai ar aukstu motoru pavel-
ciet droseli (7a attēls) vai novieto-
jiet gāzes sviru stāvoklī  
(7b attēls).

Akseleratora svira
8. attēls
Motora apgriezienu skaita bez-
pakāpeniska iestatīšana. 
Ātrs motora apgriezienu skaits 
= . Lēns motora apgriezienu 
skaits = .

Sajūga/bremzes pedālis 
(tikai modeļos ar Transmatic 
piedziņu).
9. attēls
Sajūgt = nospiediet pedāli līdz 
pusei.
Bremzēt = nospiediet pedāli līdz 
galam.

Norādījums
Kalpo arī stāvbremzes aktivēšanai/
deaktivēšanai.

Bremzes pedālis
9. attēls
Bremzēšana = nospiediet pedāli.

Norādījums
Kalpo arī stāvbremzes aktivēšanai/
deaktivēšanai.

Braukšanas virziena svira 
(tikai modeļos ar Transmatic 
piedziņu)
10. attēls
Noregulēt drīkst tikai tad, ja traktors 
ir apstādināts.
Tā veikšanai nospiediet līdz galam 
sajūga bremzes pedāli un turiet 
nospiestu.
Uz priekšu = svira uz „F/ “
Tukšgaita = svira uz „N“
Atpakaļgaita = svira uz „R/ “
Lai manītu braukšanas virzienu, 
vispirms apstādiniet ierīci.

Griezuma augstuma 
iestatīšanas svira
11. attēls
Vislielākais griezuma augstums – 
griezējmehānisms augšā = svira uz 
„5 (H)“.
Vismazākais griezuma augstums – 
griezējmehānisms lejā = svira uz „1 
(L)“.

PTO svira
12. attēls
Ar PTO sviras palīdzību griezēj-
mehānisms tiek mehāniski ieslēgts 
vai izslēgts.
Griezējmehānisma izslēgšana 
0/  = Velciet sviru atpakaļ, līdz 
atturim

Griezējmehānisma 
ieslēgšanai I/  
= Lēnām, līdz atturim, spiediet sviru 
uz priekšu.

Stāvbremze ierīcēm ar 
hidrostatisko piedziņu/
automātisko piedziņu
13. attēls
Stāvbremzes ieslēgšana: Nospie-
diet līdz galam bremzes pedāli un 
nostādiet sviru „I“ pozīcijā.
Stāvbremzes atlaišana: Nospiediet 
līdz galam bremzes pedāli un 
nostādiet sviru „0“ pozicijā.

Ātruma pakāpju svira/
stāvbremze ierīcēm ar 
Transmatic piedziņu
14. attēls
Mazs ātrums 
= svira uz „1“.
Liels ātrums 
= svira uz „6“ vai „7“ (papildaprīko-
jums).
Ātruma palielināšanai 
=  braukšanas pakāpes 
nostādīšana bez sajūga/bremzes 
pedāļa darbināšanas.
Ātruma samazināšanai 
= braukšanas pakāpes 
nostādīšana ar sajūga/bremzes 
pedāļa darbināšanu.
Stāvbremzes ieslēgšana: nospie-
diet līdz galam sajūga/bremzes 
pedāli, nobīdiet ātruma pakāpes 
sviru uz .
Stāvbremzes atlaišana: nospiediet 
līdz galam sajūga/bremzes pedāli, 
nobīdiet sviru uz ātruma pakāpi.

Braukšanas svira ierīcēm ar 
hidrostatisko piedziņu 
(atkarībā no modeļa)
15. attēls
Ar braukšanas sviru nostādiet bez-
pakāpenisku ātrumu un mainiet 
braukšanas virzienu:
Uz priekšu:
Ātra braukšana uz priekšu 
= svira uz „F/ “
Maksimāls pļaušanas ātrums 
= svira uz „ / “.
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Apturēšana:
Apstādināšana un virziena maiņa 
= svirauz „N“.
Atpakaļgaita:
Atpakaļgaita = svirauz„R/ “.

Norādījums
– Jo tālāk svira tiek spiesta „R“ vai 

„P“ virzienā, jo vairāk palielinās 
ierīces ātrums.

– Pēc bremzes pedāļa 
darbināšanas un atlaišanas 
braukšanas svira novirzās „N“ 
pozicijā un līdz ar to samazina 
palaides ātrumu.

Braukšanas pedālis ar 
hidrostatisko piedziņu 
(atkarībā no modeļa)/
automātisko piedziņu
16. attēls
Ar braukšanas pedāli nostādiet 
bezpakāpenisku ātrumu un mainiet 
braukšanas virzienu:
Uz priekšu = nospiediet 
braukšanas pedāli uz priekšu 
(braukšanas virzienā ); jo vairāk 
uz priekšu, jo lielāks ātrums.
Apstādināšana (lai apstātos un 
mainītu virzienu) = atlaidiet 
braukšanas pedāli (N pozicija).
Atpakaļgaita = nospiediet 
braukšanas 
pedāli atpakaļ (pret braukšanas vir-
zienu ); jo vairāk atpakaļ, jo 
lielāks ātrums.

Norādījums
Braukšanas pedāli nevar darbināt, 
ja ir ieslēgta stāvbremze.

Pārvada atslēgšana ierīcēm 
ar automātisko piedziņu
17a attēls
Svira atrodas ierīces kreisajā pusē, 
starp kāpsli un pakaļējo riteni.
Ierīces stumšanai ar izslēgtu 
motoru:
 Nospiediet sviru uz iekšu, tad 

velciet uz āru un pagrieziet atpa-
kaļ. Svira ir iefiksēta pirms 
nostiprinājuma.

Braukšanai:
 Nobīdiet sviru pa kreisi un iespie-

diet.

Pārvada atslēgšana ierīcēs 
arhidrostatisku piedziņu
Ierīces ar braukšanas sviru
17b attēls
Svira atrodas pie ierīces aizmugu-
res sienas.
Ierīces stumšanai ar izslēgtu 
motoru:
 Izvelciet sviru un nospiediet pa 

labi.
Braukšanai:
 Nobīdiet sviru pa kreisi un iespie-

diet.
Ierīces ar braukšanas pedāli
17c attēls
Svira atrodas ierīces kreisajā pusē, 
starp kāpsli un pakaļējo riteni.
Ierīces stumšanai ar izslēgtu 
motoru:
 Izvelciet sviru un nospiediet pa 

labi.
Braukšanai:
 Nobīdiet sviru pa kreisi un iespie-

diet.

Kombinētā indikācija 
(atkarībā no modeļa)
18. attēls
Atkarībā no modeļa kombinētā 
indikācija var sastāvēt no seko-
jošiem elementiem:
Eļļas spiediens (1):
Ja indikācijas lampiņa deg motora 
darbības laikā, tad nekavējoties 
izslēdziet motoru un pārbaudiet 
eļļas līmeni. Ja nepieciešams, grie-
zieties darbnīcā.
Sajūgs (2):
Indikācijas lampiņa iedegas, ja 
motoru palaižot, netiek nospiests 
sajūga/bremzes pedālis, vai nav 
pievilkta stāvbremze.
Griezējmehānisms (3): 
Indikācijas lampiņa iedegas, ja 
motoru palaižot, netiek atslēgts 
griezējmehānisms.
Baterijas uzlādes indikācija (4):
Ja indikācijas lampiņa deg motora 
darbības laikā, tad baterija nav pie-
tiekami uzlādēta. 
Ja nepieciešams, griezieties darb-
nīcā.

Darba stundu skaitītājs (5):
Ja aizdedze ir ieslēgta, tiek 
norādīts realizēto darba stundu 
skaits.
Ampērmetrs (6):
Norāda ģeneratora uzlādes strāvu 
baterijā.
Lēns motora apgriezienu skaits 
= rādītājs atrodas vidū.
Ātrs motora apgriezienu skaits 
= rādītājs atrodas pa labi (+).

Papildfunkcijas:
– Ieslēdzot aizdedzi, īslaicīgi tiek 

parādīts bateriju spriegums, 
kuram seko darba stundu indikā-
cijas norāde.
Darba stundas vienmēr tiek sas-
kaitītas, izņemot tad, ja aizded-
zes atslēga atrodas „Stop“ 
pozicijā vai ir atvienota.

– Ik pēc 50 darba stundām 
(atkarībā no modeļa) displejā 
parādās eļļas nomaiņas indikā-
cija „CHG/OIL“ 5 minūšu 
laikaposmam. 
Šis signāls parādās nākošo 2 
darba stundu laikā. Par eļļas 
nomaiņas intervaliem sk. Motora 
lietošanas pamācībā.

Gaisma 
(atkarībā no modeļa)
21. attēls
Priekšējo lukturu ieslēgšana 
= slēdzis uz „ON“.
Dažiem modeļiem elektrības slēd-
zis nav nepieciešams.
Lukturi deg tik ilgi, kamēr motors 
darbojas jeb aizdedzes atslēga ir 
nostādīta  pozīcijā (atkarībā no 
modeļa). 

Sēdeklis ar nostādīšanas 
sviru (atkarībā no modeļa)
19. attēls
Pavelciet sviru un noregulējiet 
sēdekli.
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Vadība

Ievērojiet arī motora rokasgrāma-
tas norādījumus!

Bīstami 
Traumu bīstamība
Personas, jo īpaši bērni, vai dzī-
vnieki pļaušanas laikā nekad 
nedrīkst atrasties ierīces tuvumā. 
Viņi var gūt traumas no atsviestiem 
akmeņiem vai līdzīgiem priekšme-
tiem. Bērniem ir aizliegta šīs ierīces 
vadība.
Esiet īpaši uzmanīgi, pļaujot atpa-
kaļgaitā (ierīces ar OCR slēdzi). 
Ierīces darba iecirknī nedrīkst 
atrasties citas personas.
Neiztukšojiet zāles savācējierīci 
griezējmehānisma darbības laikā. 
Iztukšojot zāles savācējierīci, Jūs 
un citas personas var gūt traumas 
no atsviestā nopļautā materiāla.
Esiet īpaši uzmanīgi, atverot un aiz-
verot zāles savācējierīci – pastāv 
saspiešanas risks.
Pļaujot stāvās nogāzēs, ierīce 
var apgāzties un Jūs varat gūt trau-
mas. 
Nekad nebrauciet šķērsām pret 
nogāzi, bet vienmēr tikai uz augšu 
un uz leju. Pļaujiet tikai tādās 
nogāzēs, kuru maksimālais slī-
pums nepārsniedz 20%. Lai 
brauktu pretējā virzienā, neapgrie-
ziet ierīci uz nogāzes.
Pļaujot mitru zāli, augsnes saķerei 
samazinoties, var tikt izraisīta 
ierīces slīdēšana, un Jūs varat 
nokrist. Pļaujiet tikai tad, ja zāle 
ir nožuvusi.
Pārāk liels ātrums var paaugstināt 
nelaimes gadījumu bīstamību.
Ievērojiet pietiekamu attālumu, 
pļaujot, piem., stāvu nogāžu, 
krūmu un dzīvžogu tuvumā vai 
zem kokiem. 
Esiet īpaši uzmanīgi, braucot atpa-
kaļgaitā.
Pārbaudiet teritoriju, kurā ir 
jāstrādā ar ierīci, un novāciet 
visus priekšmetus, kuri varētu 
tikt aizķerti un atsviesti.

Ja griezējmehānisms saskaras ar 
kādu svešķermeni (piem., akmeni), 
vai ja ierīce sāk neparasti vibrēt: 
nekavējoties izslēdziet motoru. 
Pirms ierīces tālākas darbināšanas 
pārbaudiet tās bojājumus specia-
lizētā darbnīcā.
Strādājot ar sirpju pļaujmašīnu, 
nekad nestāviet zāles izmetējcau-
rumu priekšā.
Nekad nelieciet rokas vai kājas 
pie rotējošām detaļām, vai uz tām.
Izslēdziet motoru, izvelciet aizded-
zes atslēgu un noņemiet aizdedzes 
sveces spraudni pirms bloķētāju 
noņemšanas vai izmetēja aizsērē-
jumu likvidēšanas. Neizmantojiet 
ierīci sliktos laika apstākļos, kā 
piem., lietus vai negaisa laikā.
Noslāpšanas bīstamība ar tvana 
gāzi 
Ļaujiet iekšdedzes motoram darbo-
ties tikai zem klajas debess. 
Sprādziena un ugunsbīstamība
Degvielas/benzīna tvaiki ir sprādzi-
enbīstami un degviela var viegli 
uzliesmot.
Uzpildiet degvielu pirms motora 
palaišanas. 
Motora darbības laikā, un ja motors 
ir sakarsis, degvielas tvertnei jābūt 
noslēgtai. 
Uzpildiet degvielu tikai tad, 
ja motors ir izslēgts un atdzisis. 
Izvairieties no atklātas uguns, 
dzirksteļošanas un nesmēķējiet. 
Uzpildiet ierīci tikai zem klajas 
debess.
Neieslēdziet motoru, ja degviela 
ir pārlijusi. Aizstumiet ierīci no vie-
tas, kur izlijusi degviela, un nogai-
diet, līdz degvielas tvaiki 
ir iztvaikojuši.
Lai izvairītos no ugunsbīstamības, 
sekojiet, lai šādas detaļas: motors, 
izplūde, akumulators, degvielas 
tvertne.

Bīstami 
Traumu bīstamība, strādājot ar 
bojātu ierīci
Strādājiet tikai ar tādu ierīci, 
kuras tehniskais stāvoklis ir 
nevainojams. 
Pirms katras ekspluatācijas veiciet 
vizuālu pārbaudi. 

Īpašu rūpīgi pārbaudiet drošības 
ierīču, griezējmehānisma instru-
mentu nostiprinājuma, vadības ele-
mentu nevainojamu darbību un 
skrūvsavienojumu stingru sēžu un 
bojājumus.
Pirms ekspluatācijas nomainiet 
bojātās detaļas.

Bīstami 
Traumu bīstamība
Neveiciet pārbaudes, kontroles un 
tehniskās apkopes/iestatīšanas 
darbus, kad motors darbojas vai ir 
sakarsis.

Darbināšanas laiks
Attiecībā uz darbināšanas laiku 
ievērojiet nacionālos/vietējos notei-
kumus (ja nepieciešams, vērsieties 
atbildīgajā iestādē).

Uzpilde un eļļas līmeņa 
pārbaude

Norādījums
Rūpnīcā motorā tika iepildīta eļļa – 
lūdzu pārbaudiet, ja nepieciešams, 
uzpildiet.
 Uzpildiet „Benzīnu, neetilēto“ (20 

attēls).
 Piepildiet degvielas tvertni 

augstākais līdz 2 cm zem ieliet-
nes apakšējās malas.

 Stingri noslēdziet degvielas tver-
tni.

 Pārbaudiet eļļas līmeni (20 
attēls). Eļļas līmenim jāatrodas 
starp „Full/Max.“ un „Add/Min.“ 
marķējumam (sk. arī motora 
rokasgrāmatu).

Riepu spiediena pārbaude
Norādījums

Ražošanas iemeslu dēļ riepu spie-
diens var būt augstāks par nepie-
ciešamo.
 Riepu spiediena pārbaude. Ja 

nepieciešams, labojiet (sk. 
nodaļu „Apkope“):
– priekšā: 0,8 bārs.
– aizmugurē:0,7 bāri

Vadītāja sēdekļa 
noregulēšana
 Novietojiet sēdekli vēlamajā 

pozīcijā.
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Atkarībā konstrukcijas:
 Atlaidiet skrūves, nostādiet sēde-

kli un no jauna stingri pievelciet 
skrūves (1. attēls)

vai
 pavelciet sēdekļa nostādīšanas 

sviru nostādiet sēdekli un no 
jauna atlaidiet sēdekļa 
nostādīšanas sviru (19. attēls).

Motora palaišana
 Apsēdieties vadītāja sēdeklī.
 Izslēdziet griezējmehānismu: 

Izslēdziet PTO (12 attēls) un 
nostādiet griezējmehānismu uz 
augšu.

 Nospiediet līdz galam un turiet 
nospiestu sajūga jeb bremzes 
pedāli (9. attēls) vai pievelciet 
stāvbremzi (13/14 attēls).

 Nostādiet braukšanas virziena 
sviru/braukšanas sviru (10/15. 
attēls) uz „N“. 

Norādījums
Ierīces ar braukšanas pedāli atro-
das „N“-pozīcijā, ja braukšanas 
pedālis netiek darbināts (16 attēls).
 Nostādiet gāzes sviru (8 attēls) 

uz . 
 Ja motors ir auksts, pavelciet 

droseli jeb nostādiet gāzes sviru 
uz  (7 attēls).

 Pagrieziet aizdedzes atslēgu 
(6 attēls) uz , līdz motors sāk 
darboties. (Palaišanas mēģināju-
mam jāilgst maks. 5 sekundes, 
līdz nākošajam mēģinājumam 
nogaidiet 10 sekundes.) Moto-
ram darbojoties, novietojiet aiz-
dedzes atslēgu pozīcijā  / 

. 
 Droseli viegli nostādiet atpakaļ 

(7 attēls).
 Nostādiet atpakaļ gāzes sviru 

(8 attēls), līdz motors sāk mierīgi 
darboties.

Motora apstādināšana
 Nostādiet gāzes sviru (8 attēls) 

vidējās jaudas pozicijā.
 Ļaujiet motoram apm. 20 sekun-

des darboties.
 Novietojiet aizdedzes atslēgu 

(6 attēls) pozīcijā .
 Izvelciet aizdedzes atslēgu.
 Pirms ierīces atstāšanas pievel-

ciet stāvbremzi.

Braukšana
 Bīstami

Strauja kustības uzsākšana, 
pēkšņa apstādināšana un 
braukšana ar pārāk lielu ātrumu 
paaugstina nelaimes gadījuma 
bīstamību un var izraisīt ierīces 
bojājumus.
Braukšanas laikā nekad nenostā-
diet/neregulējiet vadītāja sēdekli. 
Esiet īpaši uzmanīgi, braucot atpa-
kaļgaitā.

 Uzmanību: ierīces bojājumi
Nemainiet braukšanas virzienu, 
iepriekš neapstādinot ierīci.
Braukšana ar hidrostatisku 
piedziņu
 Iedarbiniet motoru, kā parādīts.
 Atlaidiet stāvbremzi.
 Lēnām darbiniet braukšanas 

sviru jeb braukšanas pedāli 
(atkarībā no modeļa), līdz tiek 
sasniegts nepieciešamais 
ātrums.

Braukšana ar Transmatic 
piedziņu
 Iedarbiniet motoru, kā parādīts.
 Stāvbremzes atlaišana: Nospie-

diet līdz galam sajūga/bremzes 
pedāli un turiet nospiestu.

 Nostādiet braukšanas virziena 
sviru nepieciešamajā pozicijā.

 Nostādiet ātruma pakāpi ar sviru.
 Lēnām atlaidiet sajūga/bremzes 

pedāli, tagad ierīce brauc.
Braukšana ar automātisko 
piedziņu
 Iedarbiniet motoru, kā parādīts.
 Atlaidiet stāvbremzi.
 Lēnām darbiniet braukšanas 

pedāli, līdz tiek sasniegts nepie-
ciešamais ātrums.

Ierīces apstādināšana
 Nostādiet braukšanas pedāli „N“ 

pozīcijā jeb atlaidiet braukšanas 
pedāli (ierīcēs ar hidrostatisko 
piedziņu/automātisko piedziņu).

 Spiediet bremzes jeb sajūga/
bremzes pedāli, līdz ierīce apstā-
jas.

Pļaušana
 Normālā pļaušanas režīmā  / 

 (sk. vadība, aizdedzes 
slēdzene): 
Pirms braukšanas atpakaļgaitā 
izslēdziet griezējmehānismu un 
nostādiet uz augšu.

 Pļaujot atpakaļgaitas režīmā 
 (sk. Vadība, aizded-

zes slēdzene):
Esiet īpaši uzmanīgi, pļaujot 
atpakaļgaitā, un aktivējiet šo 
režīmu tikai tad, ja tas patiešām ir 
nepieciešams.

 Nemainiet braukšanas virzienu, 
ja ierīce ripo vai brauc.

Ierīces ar hidrostatisku piedziņu
 Iedarbiniet motoru, kā parādīts.
 Novietojiet akseleratora sviru 

pozīcijā , lai nodrošinātu pie-
tiekamu lietderīgo jaudu.

 Atlaidiet stāvbremzi.
 Ieslēdziet griezējmehānismu.
 Nolaidiet griezējmehānismu.
 Ar braukšanas sviru jeb 

braukšanas pedāli (atkarībā no 
modeļa) izvēlieties (lēni darbinot) 
braukšanas virzienu uz priekšu 
un ātrumu. Ierīce sāk braukt.

Ierīces ar Transmatic piedziņu
 Iedarbiniet motoru, kā parādīts.
 Novietojiet akseleratora sviru 

pozīcijā , lai nodrošinātu pie-
tiekamu lietderīgo jaudu.

 Stāvbremzes atlaišana: Nospie-
diet līdz galam sajūga/bremzes 
pedāli un turiet nospiestu.

 Nostādiet braukšanas virziena 
sviru „F“/uz priekšu pozicijā.

 Nostādiet ātruma pakāpi ar sviru.
 Ieslēdziet griezējmehānismu:

– Ieslēdziet PTO.
 Nolaidiet griezējmehānismu.
 Lēnām atlaidiet sajūga/bremzes 

pedāli, tagad ierīce brauc.
Ierīces ar automātisko piedziņu
 Iedarbiniet motoru, kā parādīts.
 Novietojiet akseleratora sviru 

pozīcijā , lai nodrošinātu pie-
tiekamu lietderīgo jaudu. 

 Atlaidiet stāvbremzi.
 Ieslēdziet griezējmehānismu.
 Nolaidiet griezējmehānismu.

!

!
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 (Lēni darbinot) braukšanas 
pedāli, nosakiet ātrumu un 
braukšanas uz priekšu virzienu. 
Ierīce sāk braukt.

Vispārēji norādījumi
Iestatot griezuma augstumu 
un braukšanas ātrumu, ievērojiet, 
lai ierīce netiktu pārslogota.
Atkarībā no pļaušanai paredzētā 
materiāla garuma, veida un 
mitruma, nepieciešama griezuma 
augstuma un braukšanas ātruma 
saskaņošana, lai ar zāles savācē-
jierīci varētu netraucēti novākt 
nopļauto zāli.
Aizsprostošanās gadījumā samazi-
niet ātrumu un iestatiet lielāku grie-
zuma augstumu.

Ierīces apturēšana
 Apstādiniet ierīci.
 Izslēdziet griezējmehānismu.
 Novietojiet akseleratora sviru 

vidējās jaudas pozīcijā.
 Nostādiet griezējmehānismu 

uz augšu.
 20 sekundes novietojiet aizded-

zes atslēgu pozīcijā .
 Izvelciet aizdedzes atslēgu.
 Pirms ierīces atstāšanas pievel-

ciet stāvbremzi.

Ierīces ar 
hidrostatiskupiedziņu 
stumšana
Stumiet ierīci tikai tad, ja motors ir 
izslēgts.
 Atlaidiet stāvbremzi.
 Atslēdziet reduktoru (17b jeb. 

17c attēls atkarībā no modeļa): 
Izvelciet sviru un spiediet pa labi.

Pirms motora palaides novietojiet 
atpakaļ pārvada atslēgšanas sviru.

Ierīču ar automātisko 
piedziņu stumšana
Stumiet ierīci tikai tad, ja motors ir 
izslēgts.
 Atlaidiet stāvbremzi.
 Atslēdziet pārvadu (17a attēls): 

Nospiediet sviru uz iekšu, tad 
velciet uz āru un pagrieziet atpa-
kaļ. Svira ir iefiksēta pirms 
nostiprinājuma.

Pirms motora palaides novietojiet 
atpakaļ pārvada atslēgšanas sviru.

Mulčēšana
Mulčēšanu var veikt arī ar 
atbilstošu aprīkojumu un dažādiem 
instrumentiem. Par aprīkojumu 
konsultējieties ar savu pārdevēju.

Zāles savācējierīces 
iztukšošana 
(atkarībā no modeļa)
Sk. atsevišķu „Zāles savācē-
jierīces“ lietošanas pamācību.

Padomi zāliena kopšanai

Pļaušana
Zāliens sastāv no dažādiem zāles 
veidiem. Bieži pļaujot, labāk sākt 
augt zāle, kura veido spēcīgas sak-
nes un stingru velēnu. Retāk pļau-
jot, labāk sāk augt gara un 
cita savvaļas zāle (piem., āboliņš, 
pīpenes…).
Normāls zāliena augstums sastāda 
apm. 4–5 cm. Pļaut vajadzētu tikai 
1/3 no kopējā augstuma; tātad, 
ja augtstums sastāda 7–8 cm, 
nepieciešama normāla augstuma 
pļaušana. 
Nepļaujiet zālienu zemāk par 4 cm, 
jo sausā laikā tas var pasliktināt 
velēnu kvalitāti.
Garu zāli (piem., atgriežoties pēc 
atvaļinājuma) pļaujiet pa etapiem, 
līdz normāla garuma sasniegšanai.

Mulčēšana (ar aprīkojumu)
Pļaujot zāle tiek sasmalcināta 
mazos gabalos (apm. 1 cm) un 
paliek guļot. Zāliens saglabā daudz 
barības vielu.
Optimālu rezultātu sasniegšanai 
nepieciešams, lai zāliens vienmēr 
būtu īss, sk. nodaļu „Pļaušana“.
Mulčējot ievērojiet šādus norādīju-
mus:
– Nepļaujiet slapju zāli.
– Nekad nepļaujiet vairāk par 

maks. 2 cm no zāles kopējā 
garuma.

– Brauciet lēnām.
– Darbiniet motoru ar maksimālu 

apgriezienu skaitu.
– Regulāri tīriet griezējmehānismu.

Transportēšana

Nomainot darba iecirkni, izmanto-
jiet zāliena traktoru tikai īsām dis-
tancēm. Lielāku attālumu 
mērošanai izmantojiet transporta 
līdzekļus.
Norādījums: Vadoties pēc Ceļu 
satiksmes noteikumiem, ierīci nav 
atļauts izmantot ceļu satiksmē. 

Īsas distances
Bīstami

Rotējot griezējmehānisms var sat-
vert un atmest dažādus priekšme-
tus un izraisīt bojājumus. 
 Pirms braukšanas ar ierīci atslēd-

ziet griezējmehānismu.

Lieli attālumi
Uzmanību 

Bojājumi transportējot
Izmantojamos transporta līdzekļus 
(piem., transportēšanas automo-
bili, kravas platformu u. tml.) jāiz-
manto atbilstoši noteikumiem (sk. 
atbilstošo lietošanas pamācību). 
Transportēšanas laikā nepie-
ciešama ierīces nodrošināšana 
pret noslīdēšanu.
Apkārtējās vides piesārņošana ar 
iztecējušu degvielu
Netransportējiet ierīci apgāztā stā-
voklī. 
 Sagatavojiet transporta līdzekli.
 Pievienojiet kravas platformu 

pie transporta līdzekļa.
 Stumiet ierīci tukšgaitā ar rokām 

uz kravas platformas (atslēdziet 
pārvadu ierīcēs ar hidrostatisko 
piedziņu jeb automātisko pied-
ziņu).

 Pievelciet stāvbremzi.
 Nodrošiniet ierīci pret nos-

līdēšanu.
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Tīrīšana/apkope

Bīstami 
Traumu bīstamība, motoram 
nejauši ieslēdzoties
Izsargājieties no traumām. 
Pirms jebkuru ierīces apkopes 
darbu veikšanas
– Izslēdziet motoru,
– Izvelciet aizdedzes atslēgu;
– Pievelciet stāvbremzi,
– Nogaidiet, līdz visu kustīgo detaļu 

darbība ir pilnīgi apstājusies; 
motoram jābūt atdzisušam,

– Atvienojiet motora aizdedzes 
sveces spraudni, lai aiz 
pārskatīšanās novērstu motora 
palaidi.

Tīrīšana
Uzmanību

Tīrīšanai neizmantojiet augstspie-
diena tīrītāju.
Ierīces tīrīšana
 Tīriet pēc iespējas tieši pēc 

pļaušanas.
 Novietojiet ierīci uz stingra un līd-

zena pamata.
 Nostādiet braukšanas virziena 

sviru uz „F“ vai „R“ (ne visos 
modeļos).

 Pievelciet stāvbremzi.

Norādījums
Izmantojot ierīci ziemas darbiem, 
pastāv īpaši liela rūsēšanas un 
korozijas bīstamība. Rūpīgi notīriet 
ierīci pēc katras ekspluatācijas.
Griezējmehānisma tīrīšana

Bīstami 
Traumu bīstamība no asiem 
griezējnažiem
Valkājiet darba cimdus.
Ierīcēs, kuras aprīkotas ar 
vairākiem griezējinstrumentiem, 
viena griezējistrumenta kustība var 
izraisīt pārējo griezējinstrumentu 
darbību. Esiet uzmanīgi, tīrot grie-
zējinstrumentus.

Uzmanību 
Motora bojājumi
Nesagāziet ierīci vairāk par 30°. 
Degviela var ieplūst degkamerā un 
sabojāt motoru.
 Paceliet griezējmehānismu 

uz augšu.
 Tīriet griezējnodalījumu ar suku, 

slotiņu vai lupatu.
Griezējmehānisms ar tīrīšanas 
sprauslu (papildaprīkjojums)
23. attēls
Novietojiet ierīci uz līdzenas virs-
mas bez akmeņiem, atlūzām utt. un 
pievelciet stāvbremzi.
1.Piestipriniet pie tīrīšanas spraus-

las ūdens šļūteni ar standarta 
ātrjaucamo savienojumu. Atgrie-
ziet ūdeni.

2.Palaidiet motoru.
3.Nolaidiet griezējmehānismu un 

uz dažām minūtēm ieslēdziet.
4. Izslēdziet griezējmehānismu un 

motoru.
5.Noņemiet ūdens šļūteni.
Atkārtojiet 1.–5. darbību ar otru 
tīrīšanas sprauslu (ja tāda ir).
Pēc tīrīšanas procesa (1.–5. dar-
bība) pabeigšanas:
 Nostādiet griezējmehānismu 

uz augšu.
 Palaidiet motoru un uz dažām 

minūtēm ieslēdziet griezējmehā-
nismu, lai griezējmehānismu 
varētu izžāvēt.

Zāles savācējierīces tīrīšana
Norādījums

Sk. atsevišķu „Zāles savācē-
jierīces“ lietošanas pamācību.
 Noņemiet un iztukšojiet zāles 

savācējierīci.
 Zāles savācējierīci var tīrīt ar 

spēcīgu (dārza šļūtenes) ūdens 
strūklu.

 Pirms nākamās lietošanas zāles 
savācējierīci rūpīgi izžāvējiet.

Tehniskā apkope
Ievērojiet tehniskās apkopes notei-
kumus motora rokasgrāmatā. 
Sezonas beigās pārbaudes un teh-
niskās apkopes realizēšanai nodo-
diet ierīci specializētā darbnīcā.

Uzmanību 
Apkārtējās vides piesārņošana ar 
motoreļļu
Nomainot eļļu, nododiet nolietoto 
eļļu nolietotās eļļas savāktuvē vai 
utilizācijas uzņēmumā.
Apkārtējās vides piesārņošana ar 
akumulatoriem
Nolietotus akumulatorus nedrīkst 
utilizēt kopā ar mājsaimniecības 
atkritumiem. 
Nododiet nolietotos akumulatorus 
savam pārdevējam vai kādā utilizā-
cijas uzņēmumā. Izņemiet akumu-
latoru pirms ierīces pārstrādes 
metāllūžņos.
Palaides sistēmas kabeļa 
izmantošana

Bīstami
Nekad neizmantojiet bojātu vai 
sasalušu akumulatoru ar palaides 
sistēmas kabeli. 
Ievērojiet, lai ierīces un kabeļa 
spailes nesaskartos un aizdedzes 
būtu izslēgtas.
 Iespīlējiet sarkano palaides sistē-

mas kabeli pie izlādētā akumula-
tora un devējakumulatora plus 
poliem (+).

 Pievienojiet pie spailēm melno 
palaides sistēmas kabeli 
vispirms pie devējakumulatora 
mīnus pola (–). Otro spaili pie 
traktora motora bloka rāmja savi-
enojiet ar spailēm ar izlādēto 
bateriju (pēc iespējas lielākā 
attālumā no baterijas).

Norādījums
Ja devējakumulators ir iebūvēts 
kādā transporta līdzeklī, palaides 
sistēmas procesa laikā šo trans-
porta līdzekli nedrīkst palaist.
 Palaidiet traktoru ar izlādēto 

bateriju un darbiniet stāvbremzi.
 Atvienojiet no spailēm palaides 

sistēmas kabeli apgrieztā secībā.

!
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Riepu spiediens
Uzmanību 

Nekad nepārsniedziet maksimāli 
atļauto riepu spiedienu (sk. Riepu 
sienas). Piesūknējot riepas, nestā-
viet riepas priekšā vai virs riepas.
Ieteicamais darba riepu spiediens 
ir:

priekšā: 0,8 bārs
aizmugurē:0,7 bārs

Pārsniegts riepu spiediens sama-
zina riepu ilgizturību. Riepu spiedi-
ens jāpārbauda pirms katras 
braukšanas.
Pēc 2–5 darba stundām
 Pirmā motoreļļas maiņa. Pārējos 

intervālus sk. motora rokasgrā-
matā. Eļļas notecēšanai izman-
tojiet eļļas tekni vai Quik eļļas 
noteku (22 attēls) (papildaprīko-
jums).

Ik pēc 25 darba stundām
 Eļļojiet visas grozāmās un gultņu 

vietas (vadības sviru, griezēj-
mehānisma augstuma 
regulētāju, sajūga/bremzes 
pedāli, …) ar dažiem vieglas 
eļļas pilieniem.

 Tīriet akumulatora polus.
 Eļļojiet visas nažu vārpstas, 

spriegotājveltnīšus un spriegotāj-
veltnīšu balstus pie eļļas nipeļiem 
ar 251H EP tipa eļļu. Uzticiet šo 
darbu izpildi specializētai darb-
nīcai.

 Eļļojiet stūres mehānisma zobus 
ar universāleļļu.

 Eļļojiet stūres iekārtas šarnīrus ar 
dažiem vieglas eļļas pilieniem.

 Eļļojiet priekšējo riteņu gultņus 
un asis pie eļļas nipeļiem ar uni-
versāleļļu.

Ik pēc 2 mēnešiem
 Tikai 2. tipa baterijai: Uzpildiet 

bateriju elementus ar destilēto 
ūdeni līdz 1cm zem ielietnes cau-
ruma.

Ik pēc 50 darba stundām
 Veiciet piedziņas mehānisma 

tīrīšanu no netīrumiem un zāles 
paliekām specializētā darbnīcā.

Pēc nepieciešamības
Akumulatora uzlāde
Ja ierīce ilgāku laiku netiek izman-
tota, tad ieteicams izbūvēt bateriju 
no ierīces un pirms uzglabāšanas, 
kā arī uzglabāšanas laikā ik pēc 2 
mēnešiem un pirms ekspluatācijas 
uzsākšanas uzlādēt.

Norādījums
Ievērojiet norādījumus Jūsu aku-
mulatora uzlādes aparāta liet-
ošanas pamācībā.
Drošinātāju nomaiņa
 Nomainiet bojātos drošinātājus 

tikai ar tāda paša stipruma 
drošinātājiem.

Reizi sezonā
 Eļļojiet stūres mehānisma zobus 

ar universāleļļu.
 Eļļojiet stūres iekārtas šarnīrus ar 

dažiem vieglas eļļas pilieniem.
 Eļļojiet visas grozāmās un gultņu 

vietas (vadības sviru, griezēj-
mehānisma augstuma 
regulētāju…) ar dažiem vieglas 
eļļas pilieniem.

 Tīriet aizdedzes sveci un nore-
gulējiet elektrodu atstatumu vai 
nomainiet aizdedzes sveci, 
sk. motora rokasgrāmatu.

 Veiciet pakaļējo riteņu eļļošanu 
ar speciālu (hidrofobu) eļļu speci-
alizētā darbnīcā.

 Asiniet vai nomainiet griezē-
jnažus specializētā darbnīcā.

Sagatavošana 
uzglabāšanai

Uzmanību 
Ierīces materiālie zaudējumi
Uzglabājiet ierīci ar atdzisušu 
motoru tikai tīrās un sausās telpās. 
Uzglabājot ilgāku laika periodu, 
piem., ziemā, obligāti sargājiet 
ierīci no rūsas.
Pēc sezonas beigām, vai arī, 
ja ierīce netiek izmantota ilgāk par 
mēnesi:
 Tīriet zāles savācējierīci.

 Sargājot no rūsas, noslaukiet 
visas metāla detaļas ar eļļas 
piesūcinātu lupatu vai apsmidzi-
niet ar eļļu.

 Uzlādējiet akumulatoru ar uzlā-
des aparātu.

 Pārtraucot ekspluatāciju ziemas 
periodā, izņemiet bateriju, 
uzlādējiet un uzglabājiet sausā/
vēsā (no sala aizsargātā) vietā. 
Uzlādējiet ik pēc 4–6 nedēļām un 
pirms atkaliebūvēšanas.

 Izlejiet degvielu (tikai zem klajas 
debess) un pārtrauciet motora 
ekspluatāciju, kā tas ir aprakstīts 
Motora rokasgrāmatā.

 Piesūknējiet riepas, vadoties pēc 
norādījumiem uz riepu veltņiem. 
Riepas bez norādījumiem uz 
riepu veltņiem piesūknējiet ar 
0,9 bāru spiedienu.

 Uzglabājiet ierīci tīrā un sausā 
telpā.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu sabiedrī-
bas jeb importētāja 
izdotie garantijas noteikumi.
Bojājumi tiek novērsti bez samak-
sas garantijas sniegšanas ietvaros 
tikai tādā gadījumā, ja šie bojājumi 
radušies materiāla vai ražošanas 
defektu rezultātā. Garantijas sni-
egšanas gadījumā vērsieties vei-
kalā, kurā šī ierīce tika nopirkta, vai 
mūsu uzņēmuma tuvākajā filiālē.

Informācija par motoru

Motora ražotājs atbild par visām ar 
motoru saistītām problēmām, kuras 
attiecas uz jaudu, jaudas mērīšanu, 
tehniskajiem datiem, garantijas sni-
egšanu un servisu. Informatīvo 
materiālu Jūs atradīsiet motora 
ražotāja Uzturēšanas un vadības 
rokasgrāmatā.



Zāliena traktoru lietošanas pamācība Latviešu valodā 

175

Palīdzība defektu 
gadījumos

Bīstami 
Traumu bīstamība, motoram 
nejauši ieslēdzoties
Izsargājieties no traumām. 
Pirms jebkuru ierīces apkopes 
darbu veikšanas:

– Izslēdziet motoru,
– Izvelciet aizdedzes atslēgu;
– Pievelciet stāvbremzi,
– Nogaidiet, līdz visu kustīgo detaļu 

darbība pilnīgi apstājas; motoram 
jābūt atdzesētam;

– atvienojiet motora aizdedzes 
sveces spraudni, lai novērstu 
nejaušu motora palaidi.

Jūsu ierīces darbības bojājumiem 
parasti ir vienkārši cēloņi, kurus 
Jums vajadzētu zināt, lai varētu 
dažreiz ar paša spēkiem tos 
novērst. Šaubu gadījumā Jums 
palīdzēs specializētās darbnīcas 
darbinieki.

Problēma Iespējamais cēlonis(-ņi) Palīdzība
Starteris negriežas. Nostrādāja drošības aizsargsistēma. Lai palaistu, apsēdieties vadītāja sēdeklī, nos-

piediet bremzes pedāli līdz galam jeb pievelciet 
stāvbremzi.
Ierīcēs ar PTO slēdzi vai -sviru izslēdziet grie-
zējmehānismu.
Ierīcēs ar aizmugures izmetēju montējiet zāles 
savācējierīci vai deflektoru.

Nepareizi pieslēgts akumulators. Pieslēdziet sarkano kabeli pie akumulatora (+) 
pola un melno kabeli pie akumulatora (–) pola.

Starteris negriežas. Tukšs vai vājš akumulators. Kontrolējiet baterijas atkarībā no šķidruma 
līmeņa. Ja nepieciešams, iepildiet destilēto 
ūdeni līdz vienam 1 cm zem iepildes cauruma. 
Visbeidzot uzlādējiet bateriju.

Nostrādājis drošinātājs. Nomainiet drošinātāju.
Ja atkal izsit drošinātāju, tad meklējiet cēloni 
(parasti īssavienojums).

Vaļīgs korpusa savienošanas kabelis 
starp motoru un rāmi.

Pieslēdziet korpusa savienošanas kabeli.

Starteris griežas, bet motors 
nedarbojas.

Nepareizs droseles un akseleratora 
sviras stāvoklis.

Darbiniet droseli.
Novietojiet akseleratora sviru pozīcijā .

Karburators nesaņem degvielu, 
tukša degvielas tvertne.

Uzpildiet degvielu.

Bojāta vai netīra aizdedzes svece. Pārbaudiet aizdedzes sveci, sk. motora rokas-
grāmatu.

Nav aizdedzes dzirksteles. Pārbaudiet aizdedzi specializētā darbnīcā.
Motors dūmo. Motorā pārāk daudz motoreļļas. Nekavējoties izslēdziet ierīci.

Pārbaudiet motoreļļas līmeni.
Bojāts motors. Nekavējoties izslēdziet ierīci.

Pārbaudiet motoru specializētā darbnīcā.
Stipra vibrācija. Bojāts nažu veltnis vai griezējnaža 

defekti.
Nekavējoties izslēdziet ierīci.
Bojātās detaļas nomainiet specializētā darb-
nīcā.

Griezējmehānisms neizmet 
zāli vai griezums ir 
neprecīzs.

Neliels motora apgriezienu skaits. Palieliniet jaudu.
Pārāk liels braukšanas ātrums. Iestatiet mazāku ātrumu.
Truls griezējnazis. Asiniet vai nomainiet griezējnazi specializētā 

darbnīcā.
Motors darbojas, bet griezēj-
mehānisms nepļauj.

Pārplīsusi ķīļsiksna. Nomainiet ķīļsiksnu specializētā darbnīcā.




