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Saugos reikalavimai 
 
Siekiant išvengti traumų, darbo su vejapjove metu, būtina laikytis sekančių saugos reikalavimų: 

 Perskaitykite naudojimosi instrukciją ir sekite jos nurodymais. 
 Išsaugokite instrukciją; jos gali prireikti vėliau, perduodant vejapjovę kitam savininkui. 
 Vykdykite saugos reikalavimus nurodytus ant paties prietaiso.  

 
Informacija vartotoją 

 Vaikai ir paaugliai iki 16 metų, nesusipažinę su instrukcijoje pateiktais saugos reikalavimais, 
vejapjove naudotis neturėtų. Leistinas vartotojo amžius reglamentuojamas vietiniais potvarkiais. 

 Visuomet dėvėkite ilgas, gerai apglundančias kelnes ir neslystantį, tvirtą apavą.  
 
Darbo plotas  

 Būtina prieš darbo pradžią apžiūrėti plotą, kuriame dirbsite. Visus pašalinius daiktus, tokius kaip 
akmenys, kaulai, laidai ir kt., reikia pašalinti.  

 Jei darbiniame plote yra pašaliniai asmenys (ypač vaikai) ar gyvūnai, darbo pradėti negalima. 
 
Darbo laiko apribojimai 

 Būtina laikytis vietinių darbo laiko apribojimų (saugančių gyventojus nuo triukšmo). Atkreipkite 
dėmesį ir į rekomendacijas pateiktas šioje instrukcijoje.   

 Pjauti žolę galima tik dienos metu ar esant geram dirbtiniam apšvietimui. 
 
Naudojimas 

 Kiekvieną kartą prieš naudojimą, vizualiai patikrinkite visą vejapjovę. 
 Pažeistus ar susidėvėjusius elementus tuojau pat pakeiskite. 
 Vejapjove galima naudotis, jei ji yra techniškai tvarkinga ir atitinka visus gamintojo reikalavimus. 
 Asmuo, kuris naudojasi vėjapjove, yra atsakingas už traumas padarytas kitiems asmenims ir už 

svetimo turto sugadinimą. 
 Jei būtina kirsti plotą, kurio nereikia pjauti - vejapjovės variklį būtina išjungti. 
 Neužvedinėkite variklio, jei stovite prieš išmetimo angą (žolės išmetimo anga vejapjovės šone). 
 Vejapjove galima pjauti tik vejos žolę. 
 Jokiu būdu negalima nuimti apsaugines priemones. 
 Užvedus variklį, pjovimo mechanizmas turi laisvai judėti. Esamus pavaros mechanizmus reikia 

išjungti.   
 Jei užvedant variklį vejapjovę reikia kilstelėti, pasukite ją taip, kad pjovimo mechanizmas būtų kitoje 

pusėje nei stovi žmogus. 
 Kojas ir rankas laikykite atokiau nuo besisukančių vejapjovės elementų. 
 Naudotis įrenginiu galima tik laikantis saugaus atstumo, kuris priklauso nuo pavaros rankenos ilgio. 
 Pjovimo metu stovėkite tvirtai. 
 Niekada nekelkite ir neneškite vejapjovės su neišjungtu varikliu. Išjunkite variklį ir palaukite, kol 

pjovimo mechanizmas sustos, po to nuimkite uždegimo žvakės antgalį. 
 Vejapjovę negalima stumdyti nuo kalno aukštyn žemyn, taip pat pjauti žolę pakalnėse, jei nuokalnė 

didesnė nei 15o. Žolę pjaukite skersai šlaito. 
 Būkite atsargūs, kai keičiate vejapjovės pjovimo kryptį ar pjaunate atbuline eiga. 
 Pjaukite žolę neskubėdami, žingsnio greičiu.  
 Stebėkite, kad į variklį ir išmetamąjį vamzdį nepatektų lapų, žolės ar tepalų.  
 Nepalikite vejapjovės be priežiūros. 

 
Perspėjimas: benzinas – lengvai užsidegantis skystis! 

 Benziną laikykite tik tam skirtose talpose. 
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 Kurą pilkite lauke. Rūkyti šalia pilamo kuro draudžiama! 
 Kai variklis veikia ar vejapjovė dar nėra atvėsusi, draudžiama atidarinėti kuro bako dangtelį ar į jį pilti 

kurą. 
 Prieš užvesdami variklį, nušluostykite visą prasiliejusį kurą. 
 Saugumo sumetimais pažeistą benzino baką ar jo dangtelį būtina kuo greičiau pakeisti. 
 Benziną pilkite specialiu piltuvėliu, kad benzinas neišsilietų ant vejapjovės variklio, korpuso ar ant 

vejos. 
 

 Nudegimų pavojus! Duslintuvas, plotas aplink jį gali įkaisti iki 
80 o C. Pažeistą duslintuvą būtina nedelsiant pakeisti. 

 Draudžiama keisti variklio apsisukimų skaičiaus reguliatoriaus 
nustatymus. 

 Neleiskite, kad vidaus degimo variklis dirbtų patalpoje, nes iškyla 
pavojus apsinuodyti išmetamosiomis dujomis! 

 
Aptarnavimas ir saugojimas 
Prieš atliekant aptarnavimo darbus: 

 Išjunkite variklį, palaukite kol sustos pjovimo peiliai ir po to atjunkite uždegimo žvakę. 
 Pjovimo metu dėvėkite apsaugines pirštines. 
 Negalima palikti vejapjovę (pilnu benzino baku) saugoti patalpoje, jei patalpoje yra atvira ugnis ar 

kibirkščiuoja – kyla sprogimo pavojus! 
 Benziną išpilti galima tik lauke.  
 Prieš palikant vejapjovę saugoti patalpoje, palaukite kol atvės variklis. 
 Vejapjovės negalima plauti po tekančio vandens srove. 
 Prietaiso remontą gali atlikti tik kvalifikuotas asmuo, turintis leidimą taisyti mūsų firmos gaminius. 

 
Atsarginės dalys ir priedai 

 Naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus. 
 Pasiliekame teisę keisti vejapjovės konstrukciją ir naudojimo principus. 

 
Apsauginiai įrengimai 
 
Apsauginė rankenėlė 
Jei iškyla pavojus - atleiskite rankenėlę: variklis ir pjovimo mechanizmas sustoja. 
Apsauginę rankenėlę nuimti draudžiama. 
Apsauginis dangtelis 
Apsauginiai įrenginiai apsaugo darbininką nuo daiktų galinčių jį sužeisti pjovimo metu. 
Negalima naudotis vejapjove su nuimtomis apsaugomis. 
 
Simbolių reikšmės 
 
 Prieš naudodami prietaisą būtinai perskaitykite instrukciją! 
 
 Pašalinius asmenis laikykite per saugų atstumą! 
 

 
Pieš pjovimo mechanizmo techninę apžiūrą visada atjunkite uždegimo žvakę! 

 
Rankas ir kojas laikykite atokiau nuo pjovimo mechanizmo! 
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Šios instrukcijos simboliai  

 
Pavojus! 
Nesilaikant įspėjimų pažymėtų šiuo simboliu, iškyla traumos pavojus. 

 
Naudojimas pagal paskirtį 
 
Ši vejapjovė skirta pjauti vejų žolę. Naudoti kitais tikslais draudžiama. 
 
Ši vejapjove skirta asmeniniam naudojimui - pjauti žolę prie namo, sode ir pan. Jokiu būdu negalima naudoti 
jos visuomeniniuose soduose, parkuose ir stadionuose, taip pat ir žemės ir miško ūkiuose.  
 
Kam draudžiama naudotis vejapjove: 
Asmenims, nesusipažinusiems su naudojimo instrukcija, vaikams iki 16 metų amžiaus, taip pat asmenims, 
apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų ar stiprių medikamentų naudotis vejapjove draudiama. 
Leistina darbo trukmė dirbant vejapjove su benzininiu varikliu (atsižvelgiant į sveikatos apsaugos 
tarnybų rekomendacijas). Taip pat atsižvelkite ir į vietinių komunalinių tarnybų reglamentuojamą leistiną 
vejapjovės eksploatavimo laiką! 
Pvz. pirmadienį – šeštadienį : 7.00 - 12.00 val. 
                                                15.00 – 19.00 val.  
Sekmadieniais ir švenčių dienomis dirbti su vejapjove draudžiama! 
 
Montavimas 
 
Vejapjovės montavimo darbai atliekami vadovaujantis komplekte esančios instrukcijos nurodymais.  
Aplinkos apsauga, utilizacija 
Vejapjovės pakuotė pagaminta iš medžiagų, tinkančių antriniam perdirbimui. Prašome tinkamai pasirūpinti 
pakuotės utilizavimu. 
 
Naudojimas 
 
Naudotis vejapjove galima tik pilnai atlikus montavimo darbus.  

 
Skaičius pvz.  nurodo paveikslėlio numerį. 
Svarbu vadovautis ir nurodymais, pateiktais benzininio variklio gamintojo naudojimo instrukcijoje. 

Prieš pradedant naudotis vejapjove, užpilkite kuro ir alyvos! 
Benzinas: įprastas benzinas be švino. 
Variklio sutepimas: žr. variklio gamintojo instrukciją. 
Benzino užpylimas: dangtelis yra ant kuro bako ir pažymėtas simboliu.  
Alyvos užpylimas: kiekis 0,6 l. Varikliams be alyvos matuoklio: alyvos pilkite iki viršutinio vamzdelio 
žymos. Varikliams turintiems alyvos matuoklį: alyvos pilkite iki žymos ant matuoklio tarp „FULL“ ir 
„ADD“. Alyvos lygis tikrinamas pilnai įsukant matuoklį. 
 
Variklio užvedimas 
 
Užvesti variklį galima tik sumontavus pjovimo peilį (inercinė masė)! 
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Variklio užvedimas rankiniu būdu 
a) Be distancinio variklio apsisukimų reguliavimo: 
        Paspauskite paleidimo mygtuką tris kartus, dviejų sekundžių intervalu. 
Jei oro temperatūra yra žemesnė nei 10oC, mygtuką spauskite 5 kartus.  
 
Jei variklis pasiekia darbinę temperatūrą – paleidimo mygtuku naudotis nereikia. 

 Prispauskite variklio sustabdymo rankenėlę prie vejapjovės rankenos ir stipriai ją laikykite, nes tokioje 
padėtyje ji pati neužsifiksuoja. 

 Staigiai patraukite už starterio troso, po to lėtai jį atleiskite, kad trosas vėl susisuktų.  
 
Variklis sureguliuotas pastoviom apsisukimų skaičiui, kurio keisti negalima. 
b) Su distanciniu variklio apsisukimų reguliavimu: 

 Akseleratorių nustatykite į paleidimo padėtį. 
 Nuspauskite paleidimo mygtuką tris kartus, dviejų sekundžių intervalu. 

Jei oro temperatūra yra žemesnė 10oC, mygtuką spauskite 5 kartus.  
Jei variklis pasiekia darbinę temperatūrą – paleidimo mygtuku naudotis nereikia! 

 Prispauskite variklio sustabdymo rankenėlę prie vejapjovės rankenos ir stipriai ją laikykite, nes tokioje 
padėtyje ji pati neužsifiksuoja. 

 Staigiai patraukite už starterio troso, po to lėtai jį atleiskite, kad trosas vėl susisuktų.  
   
Kai tik variklis užsives, akseleratorių nustatykite į Jums reikiamą variklio apsisukimų skaičiaus padėtį, tarp 
simbolių  (paleidimas) ir  (sustojimas). 
 
Elektrinis variklio paleidimas 

 Akseleratorių nustatykite į paleidimo padėtį. 
 Nuspauskite paleidimo mygtuką tris kartus, dviejų sekundžių intervalu. 

Jei oro temperatūra yra žemesnė 10oC, mygtuką spauskite 5 kartus.  
Jei variklis pasiekia darbinę temperatūrą – paleidimo mygtuku naudotis nereikia!  

 Prispauskite variklio sustabdymo rankenėlę prie vejapjovės rankenos ir stipriai ją laikykite, nes tokioje 
padėtyje ji pati neužsifiksuoja. 

 Užvedimo raktą pasukite į dešinę, ir kai tik variklis užsives, atleiskite raktą.  
Užvedimo raktas grįžta į „ 0 “ padėtį. Kai tik variklis užsives, akseleratorių nustatykite į Jums reikiamą 
variklio apsisukimų skaičiaus padėtį, tarp simbolių  (paleidimas) ir  sustojimas. 
 
Ratinės pavaros įjungimas 
 
Tik vejapjovėms turinčioms tokią pavarą! Kai variklis yra išjungtas, įjungti reduktorių draudžiama!  

 Prispauskite reduktoriaus rankenėlę prie vejapjovės rankenos ir stipriai ją laikykite, nes tokioje 
padėtyje ji pati neužsifiksuoja. Vejapjovės judėjimo greitis: apie 3,7 km/val.  

 
Ratinės pavaros išjungimas 

 Atleiskite reduktoriaus paleidimo rankenėlę. 
 
Variklio išjungimas 

 Akseleratorių nustatykite į padėtį  (išjungimas). 
 Atleiskite variklio sustabdymo rankenėlę. 
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 Pjovimo peilis po variklio išjungimo, sukasi dar kelias sekundes, todėl jokiu būdu nekiškite rankų 
po vejapjove! 

 
Žolės pjovimo aukščio nustatymas  
Reikiamą informaciją surasite montavimo darbų instrukcijoje. 
Visi vejapjovės ratai turi būti nureguliuoti viename aukštyje! 
  

 Greičio reguliatorius (VV) 
(VV) ženklu pažymėtose vejapjovėse yra funkcija, reguliuojanti greitį nuo 2,5 iki 5 km/val. Greičio 
pakeitimas įmanomas tik veikiant varikliui. Norint pakeisti greitį, valdymo pulte perjunkite kairiąją rankeną, 
vėžlys - lėta eiga, kiškis – greita. 
 

 Peilio stabdis (BBC)  
(BBC) ženklu pažymėtose vejapjovėse yra pjovimo peilių įjungimo ir išjungimo funkcija (variklis užvestas). 
Peiliai įjungiami patraukiant 1 rankenėlę ir pastumiant 2 rankenėlę žemyn. Peilius išjungti užtenka atleisti 1 
rankenėlę.  
Atsargiai: peiliai sustoja palaipsniui.    
 
Techninis aptarnavimas ir priežiūra 
 

Prieš techninio aptarnavimo ar priežiūros darbų pradžią nuimkite uždegimo žvakės antgalį! 
Vėjapjovės negalima plauti po tekančio vandens srove. Priešingu atveju, vanduo gali patekti į 

uždegimo sistemą ar karbiuratorių ir juos sugadinti.  
Vejapjpovę valykite šluotele ir šluoste. 

 
Jei vejapjovę reikia paversti į šoną, verskite taip, kad karbiuratorius atsidurtų viršuje! 
 

Serviso specialistas vejapjovę turi apžiūrėti kai: 
 Vejapjovė užvažiuoja ant kokio nors daikto, 
 Netikėtai sustoja variklis,  
 Sulinksta peilis (jį tiesinti draudžiama!), 
 Sulinksta variklio velenas (jį tiesinti draudžiama!), 
 Pažeidžiamas reduktorius, 
 Diržas yra su defektu. 

Alyvos, oro filtro ir uždegimo žvakės keitimas 
Informacija kaip keisti alyvą, filtrą ir kt., pateikiama variklio gamintojo instrukcijoje. 
Pavaros reduktorius 
Reduktoriui techninės aptarnavimas nereikalingas. 

 Žolės pjovimo aukščio nustatymas 
Visi vejapjovės ratai turi būti viename aukštyje! 
 
Pjovimo peilių keitimas ir galandimas 
Peilius galąsti reikėtų sezono pabaigoje. Netinkamus peilius reikia keisti.  
Peilių galandimą ir pakeitimą patikėkite kvalifikuotam specialistui (būtinybė keisti disbalansą).  

 
Nesubalansuoti pjovimo peiliai yra stiprios vibracijos ir galimų nelaimingų atsitikimų priežastis!  
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Akumuliatorius  
 

Akumuliatorių galima priduoti antriniam perdirbimui. 
 
Jokiu būdu negalima kartu su buitinėmis šiukšlėmis išmesti panaudotus, nesandarius ar netinkamus 
naudoti akumuliatorius! 
Iš vejapjovių, kurios bus priduotos antriniam perdirbimui, reikia išimti akumuliatorių ir tai pat 

priduoti utilizavimui. Profesionaliai akumuliatorius utilizuoja specializuotos įmonės ar antrinių žaliavų 
supirkimo punktai. 
 
Akumuliatorių pakrovimas  
Akumuliatoriui (Pb) techninis aptarnavimas nereikalingas. Prieš pirmą vejapjovės naudojimą būtina pakrauti 
akumuliatorių.  
Pjovimo metu akumuliatoriai pasikrauna savarankiškai.  
Akumuliatorių reikia pakrauti po žiemos ar, jei vejapjove buvo nesinaudojama ilgiau nei 6 mėnesius.   

 Iš akumuliatoriaus dėžės išimkite pakrovėją.  
 Atjunkite akumuliatorių nuo variklio. 
 Akumuliatoriaus laidą prijunkite prie pakrovėjo. 

Pakrovėją įjunkite į elektros tinklą. Akumuliatoriaus pasikrovimo laikas 36 valandos.  
Galima naudotis tik komplekte esančiu pakrovėju. 

 
 Akumuliatorių krauti patartina sausoje patalpoje! 

 
Pakrovimo metu vejapjovės variklis turi būti išjungtas! 
 

Vejapjovės saugojimas 
Po pjovimo vejapjovę reikia kruopščiai išvalyti. Kad vejapjovė užimtų kuo mažiau vietos, rankeną galima 
užlenkti. Tik reikia pasukti varžtą (apie 6 kartus). 
Atsargiai! Nesulankstykite lanksčių elementų.  
Per žiemą akumuliatorius turi būti laikomas šildomoje patalpoje. 
 
 
Garantiniai įsipareigojimai  
 
Gedimus, susijusius su nekokybiškų medžiagų panaudojimu ar gamintojų klaidomis, atsiradusius per 
įstatymiškai nustatytą garantinį laikotarpį, mes pašaliname, savo nuožiūra taisome ar pakeičiame prietaisą į 
naują. Garantinio aptarnavimo laikotarpį reglamentuoja šalies įstatymai.  
Mūsų garantiniai įsipareigojimai galioja šiais atvejais: 

 Jei prietaisu buvo naudojamasi kvalifikuotai (vadovaujantis instrukcijų nurodymais), 
 Buvo naudojamos tik gamintojo atsarginės dalys,  

Garantinis remontas neįmanomas šiais atvejais: 
 Po bandymų savarankiškai suremontuoti prietaisą, 
 Pakeitus prietaiso konstrukciją, 
 Kai prietaisas naudojamas ne pagal paskirtį (ne asmeniniam naudojimui, pvz. naudojamas gamyboje). 

Į garantinį aptarnavimą neįeina: 
 Natūralaus korpuso paviršiaus susidėvėjimo pašalinimas, 
 Variklio garantinį aptarnavimą vykdo gamintojas. 

Garantinį aptarnavimą, pateikus garantinį taloną, atlieka įgaliotas atstovas.    
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Pagalba šalinant gedimus 

 
Pieš techninės apžiūros ir valymo darbus visada atjunkite uždegimo žvakę! 
   

 
Gedimai   Gedimų šalinimas  
Neužsiveda variklis  Pripilkite benzino.  
                                                Akseleratorių nustatykite į padėtį  (įjungti) 
                                                Variklio sustabdymo rankenėlę prispauskite prie vejapjovės                            
                                                rankenos. 
                                                Patikrinkite uždegimo žvakę, jei reikia pakeiskite ją. 
                                                Išvalykite oro filtrą. 
 Išvalykite išmetimo angą /vejapjovės korpusą (pjovimo peiliai turi  
 laisvai judėti). 
 Pakraukite akumuliatorių. 
________________________________________________________________________________________     
Nelygus pjovimas Paveskite  Serviso tarnybai išgaląsti/pakeisti pjovimo peilius. 
 Pakoreguokite žolės pjovimo aukštį. 
________________________________________________________________________________________       
Krinta variklis galingumas Pakoreguokite žolės pjovimo aukštį. 
 Paveskite  Serviso tarnybai išgaląsti/pakeisti pjovimo peilius. 
 Išvalykite išmetimo angą /vejapjovės korpusą. 
 Išvalykite oro filtrą. 
 Žolę pjaukite lėtesniu tempu.   
________________________________________________________________________________________ 
Žolės surinkimo įrenginys  Leiskite vejai pradžiūti.  
neprisipildo  Pakoreguokite žolės pjovimo aukštį. 
 Paveskite  Serviso tarnybai išgaląsti/pakeisti pjovimo peilius. 
 Išvalykite išmetimo angą /vejapjovės korpusą. 
 Išvalykite žolės surinkimo įrenginio groteles. 
________________________________________________________________________________________         
Ratinė pavara  Suderinkite lanksčiąją jungtį.   
nefunkcionuoja Paveskite  Serviso tarnybai pakeisti dirželį. 
 Paveskite  Serviso tarnybai pašalinti reduktoriaus gedimą. 
________________________________________________________________________________________
Įjungus pavarą nesisuka ratai Priveržkite ratų varžtus. 
 Sugedo rato stebulė, pakeiskite ratą. 
 Paveskite  Serviso tarnybai pakeisti dirželį. 
________________________________________________________________________________________
Gedimus, kuriuos savarankiškai nepavyksta pašalinti, gali pašalinti tik įgaliotas serviso atstovas.
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