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2 EB atitiktis 

Atitikties deklaracija 

 

APRAŠYMAS: JUMBO-BV-VARIO-B 

Gamintojas:   Probst GmbH 

   Gottlieb-Daimler-Strasse 6 
   71729 Erdmannhausen, Germany 

   info@probst-handling.de   

   www.probst-handling.com 

 

 

 
Pozicija: 3 /10 Atitikties deklaracija/05 new_M RL_2006/42/EB (anksčiau 98/37/EB) @ 0\mod3 9_1.docx @ 51 86 @ 1  
 

Atitinkami reglamentai, kuriuos atitinka mašina.  

2006/42/EB (Mašinų direktyva)  
 

Pozicija: 4 /10 Atitikties deklaracija/10 Be ndr osios nuost atos DIN EN ISO 12100 ( anksčiau 12100-1 ir -2) @ 0\mod40_1. docx @ 5200 @ 1 
 

DIN EN ISO 12100 

Bendrieji projektavimo principai. Rizikos įvertinimas ir mažinimas (ISO 12100:2010) 

 
Pozicija: 5 /10 Atitikties deklaracija/15 ne w_Ge neral_ DIN EN ISO 13857 (ank sčiau EN 294) @ 0\mod42 _1.docx @ 5214 @ 1  
 

DIN EN ISO 13857 

Mašinų sauga. Saugūs atstumai, kad viršutinės ir apatinės galūnės nepasiektų pavojingų zonų (ISO 13857:2008). 

 
Pozicija: 6 /10 Atitiktie s deklaracija/2 0 Bendroji_EN 349 (pa pildyta --> ISO 13854) @ 0\m od43_1. docx @ 522 8 @ 1  
 

DIN EN 349    

Mažiausi atstumai, kad būtų išvengta kūno dalių sutraiškymo (ISO 13854).  

 
Pozicija: 7 /99 F ormatavimo moduliai/1 == =Pusla pio keitima s=== ( po kiekvie no skyriaus pa baigos) @ 0\mod8_1.docx @ 515 8 @ 1  
 

 
Pozicija: 8 /10 Atitiktie s deklaracija/60 Vacuum_ DIN 45 635-13 @ 1\m od5 63_1. docx @ 5 424 @ 1  
 

DIN 45635-13 

Mašinų (tūrinių, turbininių ir reaktyvinių kompresorių) triukšmo matavimas.  

 
Pozicija: 9 /10 Atitiktie s deklaracija/61 Vacuum_DIN EN 1012-1 ir -2 @ 1\mod562_1. docx @ 5410 @ 1 
 

DIN EN 1012-1 / DIN EN 1012-2 

Kompresoriai ir vakuuminiai siurbliai. 1 ir 2 dalys. 

 
Pozicija: 10 /99 Formatavim o moduliai/1 === Puslapi o keitimas== = (po kiekvieno skyria us pabai gos) @ 0\mod8_1. docx @ 5158 @ 1 
 

  

mailto:info@probst-handling.de
http://www.probst-handling.com/
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Pozicija: 11 /10 Atitikties de klaracija/58 Elektr _DIN EN 60204 -1 @ 0\m od47_1. docx @ 52 42 @ 1 
 

DIN EN 60204-1 (IEC 60204-1) 

Mašinų sauga, Pramonės mašinų elektros įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai 
 

Pozicija: 12 /10 Atitikties deklar acija/54 Electrical_2006/95/EC (a nksčiau 73/23 EEC) @ 1 \m od558_1. docx @ 5368 @ 1  
 

2006/95/EB (Žemos įtampos direktyva) 
 

Pozicija: 13 /10 Atitikties deklaracija/52 Electr_ 2004/1 08/EB (ank sčiau 89/33 6/EEB) @ 1 \mod559_1. docx @ 5382 @ 1 
 
Pozicija: 1.6 /02 Atitiktie s deklaracija/Ge neral (išplė sta pa gal ISO 1385 4) @ 0\m od43_1. doc @ 5228 @  

2004/108/EB (elektromagnetinis suderinamumas) 

 
Pozicija: 14 /10 Atitikties deklaracija/5 6 Elektr_DIN EN 55 014-1 u. -2 (IEC/CISPR 14-1 u. -2) @ 1\mod561_1. docx @ 5396 @ 1  
 

DIN EN 55014-1 (IEC/CISPR 14-1) 

Elektromagnetinis suderinamumas. Reikalavimai buitiniams prietaisams, elektriniams įrankiams ir panašiems aparatams. 1 
dalis. Skleidžiami trukdžiai 

DIN EN 55014-2 (IEC/CISPR 14-2) 

Elektromagnetinis suderinamumas. Reikalavimai buitiniams prietaisams, elektriniams įrankiams ir panašiai elektros įrangai. 
2 dalis: imunitetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacijos pareigūnas:  

Vardas ir pavardė: J. Holderied  
Adresas: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Straße 6; 71729 Erdmannhausen, Germany 

 

 

 

Parašas, pasirašančiojo asmens duomenys: 

Erdmannhausen, 24.01.2022.......................................................................... 

(Eric Wilhelm, vykdomasis direktorius) 
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3 Bendra 

3.1 Numatomas naudojimas 

Įrenginys "vakuuminis bordiūrų klojimo įrenginys" (JUMBO-BV-VARIO-B) gali būti naudojamas tik perstumiamiems 
bordiūrams ir sugeriamoms akmens plokštėms kelti, o jų svoris neviršija 150 kg, ir tinka kaip priedas prie visų tipų 
ratinių krautuvų (su šakių laikančiąja plokšte). 

 
Ban 

Dėl benzininio variklio draudžiama įrenginį (JUMBO-BV-VARIO-B) naudoti uždarose patalpose arba 
patalpose, kuriose yra sprogimo ir gaisro pavojus! 

 

 

 

 
Ban 

● Prietaisą galima naudoti tik pagal paskirtį, aprašytą naudojimo instrukcijoje, laikantis galiojančių 
saugos taisyklių ir atitinkamų atitikties deklaracijos nuostatų. 

● Bet koks kitoks naudojimas laikomas netinkamu ir yra draudžiamas! 

● Taip pat būtina laikytis naudojimo vietoje galiojančių saugos ir nelaimingų atsitikimų taisyklių. 

 

 

Draudžiama naudoti siurbimo plokštes, kurių keliamoji galia mažesnė nei kėlimo ir valdymo įrenginio!  
Pavojus: krovinio kritimas.  
(Leidžiama naudoti įsiurbimo plokštes, kurių keliamoji galia didesnė nei kėlimo ir valdymo įrenginio). 

 

 

Naudokite tik gamintojo PROBST pirties plokštes!!! 

 

 

 

 

• Kai kurios siurbimo plokštės, kurias galima pritvirtinti prie įrenginio, sumažina jo keliamąją galią.  
Leistina apkrova nurodyta ant kiekvienos siurbimo plokštės.  

• Galima naudoti tik įrenginiui patvirtintas siurbimo plokštes!  

• Griežtai draudžiama viršyti leistiną ir nurodytą siurbimo plokščių apkrovą!!! Pavojus: krovinio (akmens 
plokštės) kritimas! 

 

 
Prieš kiekvieną naudojimą naudotojas turi įsitikinti, kad: 

1. įrenginys yra tinkamas naudoti pagal paskirtį, 

2. įrenginys yra tinkamos būklės, 

3. keliami kroviniai yra tinkami kelti. 

Jei kyla abejonių, prieš pradėdami eksploatuoti kreipkitės į gamintoją. 
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Dirbti su šiuo prietaisu galima tik arti žemės esančiose vietose.  
Krovinio negalima kelti aukščiau kaip 1,8 m! 

 

 

● Keliamas ir gabenamas krovinys (akmens plokštė) turi būti 
pakankamai stabilus, nes priešingu atveju kyla pavojus, kad 
kėlimo metu jis gali lūžti!  

● Keliamos akmens plokštės jokiu būdu neturi lankstytis - ypač 
atkreipkite dėmesį į tai, kai keliamos plonos ir didelio 
formato akmens plokštės! 

● Apskritai krovinius (akmens plokštes) galima siurbti tik per 
vidurį, nes priešingu atveju krovinys ant įrenginio kabės 
kreivai ir gali lūžti, ypač keliant didelių matmenų akmens 
plokštes su maža siurbimo plokšte. 

● Standartinės siurbimo plokštės netinka stiklo paketams 
gabenti! 
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3.2 Apžvalga ir struktūra 

 

 

 

 

 

Stieb

as 

Krano 
atraminis 
keltuvas 

Vakuuminė žarna  

Hunbeinheit 

(ne daugiau kaip 

150 kg) 

 

Benzino pavara  

Operacinis blokas 

Vakuuminė žarna  

 

Padėklas su 
borteliais ( 
maks. 2000 kg) 

Ratinis 
krautuvas 

Stiebų 
tvirtinimas 
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3.3 Techniniai duomenys 

Tipas: "JUMBO BV VARIO-B" vakuuminė bortelių klojimo mašina 

Prekės numeris: 5220.0011 

Pagalba: 3 500 mm 

Laisvasis stiebo aukštis: apie 2 800 mm 

Krano rankos pasukimo diapazonas: maždaug 270° kampu 

Keliamoji galia (kėlimo vienetas): ne daugiau kaip 150 kg (esant -0,420 bar) * 

Keliamoji galia (šakės): ne daugiau kaip 2000 kg 

Negyvasis svoris: ~520 kg 

Kėlimo greitis: 0 - 40 m/min 

Atskiri komponentai: 
 

Kėlimo blokasDarbinis blokasŽarnos cilindro prailgintuvasSiurbimo 
griebtuvasVakuuminio pūstuvo blokas  
su duslintuvuVakuuminio pūstuvo  
variklis 

Stulpelinis pasukamasis kranas, kuriame 
įrengta: 

Hidrauline pavara valdoma vertikalaus pakreipimo galimybė skersai 
važiavimo krypties. 

Galimybė pakreipti važiavimo kryptimi per pakrovimo kaušo 
pakreipimo cilindrą. 

Krano rankos pasukimo diapazonas 360 

Šviesus strėlės aukštis - apie 2 600 mm 

Hidrauliškai ir mechaniškai sulankstoma strėlė ir (arba) stiebas 

 

* Keliamoji galia (kg) priklauso nuo naudojamo vakuuminio kėlimo įrenginio  
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4 Apsauga 

4.1 Saugos instrukcijos 

 
Pavojus 

Pavojus gyvybei! 
Žymi pavojų. Jei to nebus išvengta, gali įvykti mirtis ir sunkus sužalojimas. 

 
Dėmesio 

Pavojinga situacija! 
Nurodo pavojingą situaciją. Jei to neišvengsite, galite susižeisti arba sugadinti turtą. 

 
Ban 

Draudimas! 
Žymi draudimą. Jei jo nesilaikoma, gresia mirtis, sunkūs sužalojimai arba materialinė žala. 

4.2 Saugos ženklinimas  

DRAUDIMO ŽENKLAS 

Simbolis Reikšmė Užsakymo Nr: 

 

Niekada nestovėkite po pakabintu kroviniu. Pavojus 
gyvybei! 2904.0210 

2904.0209 
2904.0204 

30 mm50  
mm80  
mm 

 

Niekada neimkite produktų ne iš vidurio (visada krovinio 
svorio centre). 

2904.0383 

ĮSPĖJIMAS 

Simbolis Reikšmė Užsakymo Nr: Dydis: 

 

Pavojus suspausti rankas. 2904.0221 
2904.0220 
2904.0107 

30 mm50  
mm80  
mm 

ĮSAKYMŲ ŽENKLAI 

Simbolis Reikšmė Užsakymo Nr: Dydis: 

 

Kiekvienas operatorius privalo perskaityti ir suprasti 
įrenginio naudojimo instrukciją su saugos instrukcijomis. 

2904.0665 
2904.0666 

30 mm50  
mm 

 

Dėvėkite klausos apsaugą 2904.0298 50 mm 
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Apribokite sukimosi kryptį į kairę (kai dirbate netoli kelių - 
pavojus susidurti su transporto priemonėmis). 

2904.0474 86x142 

 

Apribokite sukimosi kryptį dešinėje zonoje (kai dirbate netoli 
kelių - nelaimingų atsitikimų su transporto priemonėmis 
pavojus). 

2904.0475 86x142 

 

Kasdien suspaustu oru išpūskite  
filtro elementą. Neišsukite  

filtro elemento.  
Jei labai suteptas, pakeiskite jį nauju. 

2904.0687 Ø 50 mm 

 

Lygus paviršius 80 % →apvirtimo apkrova ne→ mažesnė kaip 
xx kg 

Nelygus gruntas 60 % →apvirtimo apkrova ne→ mažesnė 
kaip xx kg 

2904.0339 275x195 

 

Rankinio siurblio veikimas: 

Raudona reguliavimo svirtis (A padėtis) 

=> Valdymo svirtis ant siurblio I => Reguliavimo stiebas 
(dešinėje) 

=> II siurblio valdymo svirtis => Reguliavimo stiebas (kairėje) 

 

Raudona reguliavimo svirtis (B padėtis) 

=> Valdymo svirtis ant siurblio I => Pakelkite krano strėlę  

=> Siurblio II valdymo svirtis => Nuleiskite krano strėlę 

2904.0476 137x135 

4.3 Bendra 

● Prieš kiekvieną naudojimą reikia patikrinti įrenginio 
veikimą ir būklę. 

● Techninę priežiūrą, tepimą ir gedimų šalinimą 
galima atlikti tik išjungus įrenginį! 

● Jei yra defektų, kurie turi įtakos saugai, įrenginį vėl 
galima naudoti tik visiškai pašalinus defektus. 

● Jei ant atraminių dalių atsiranda įtrūkimų, įrenginį 
būtina nedelsiant išimti iš naudojimo. 

● Įrenginio naudojimo instrukcija turi būti visada  
pasiekiama naudojimo vietoje. 

● Prie įrenginio pritvirtintos tipo plokštelės nuimti 
negalima. 

● Neįskaitomi ženklai turi būti pakeisti. 
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4.4 Eksploatavimo sauga 

 
Pavojus 

 
Ban 

 
Ban 

● Dirbti su įrenginiu galima tik arti žemės esančiose vietose. Draudžiama supti įrenginį virš žmonių. 

● Darbo metu žmonėms būti darbo zonoje draudžiama!  
Išskyrus atvejus, kai to negalima išvengti naudojant įrenginį, pvz., vedant įrenginį rankomis (ant 
rankenų). 

● Operatoriui draudžiama palikti valdymo bloką, kai vakuuminis įrenginys veikia vakuuminio kėlimo 
režimu. Krovinys visada turi būti operatoriaus matymo lauke. 

● Rankiniu būdu leidžiama valdyti tik įrankius su rankenomis. 

 
Ban 

 

 
Ban  

● Nenaudokite prietaiso stacionariam kroviniui perkelti. 

● Neleidžiama kelti krovinių ne per vidurį, nes krovinys gali nukristi. 

● Negalima viršyti įrenginio keliamosios galios ir vardinio pločio. 

● Draudžiama trūkčiojančiai kelti arba nuleisti įsiurbtą krovinį, pvz., taip pat dėl greito važiavimo 
vežimėliu / keltuvu nelygiu paviršiumi!  
Krovinio kritimo pavojus. 

● Apskritai draudžiama būti po pakabinta apkrova. Pavojus gyvybei! 

4.5 Veiklą vykdančios bendrovės pastabos 

Kėlimo įtaisas pagamintas pagal naujausius technikos pasiekimus ir yra saugus naudoti.  
Vis dėlto kyla tam tikrų pavojų, 

● jei jo nenaudoja apmokytas arba bent jau instruktuotas personalas, 

● jei jis naudojamas ne pagal paskirtį. 

Tokiomis aplinkybėmis gali kilti pavojus: 

● naudotojo ir trečiųjų šalių gyvybę ir sveikatą, 

● įrenginį ir kitą naudotojo materialųjį turtą. 

4.6 Pastabos montavimo, techninės priežiūros ir eksploatavimo darbuotojams 

! 

 

!111  

 

 

Prietaisą turi montuoti ir aptarnauti tik kvalifikuoti darbuotojai, pavyzdžiui, mechanikai ir elektrikai. 

Elektros sistemos darbus gali atlikti tik kvalifikuoti elektrikai. 

Kiekvienas asmuo, atsakingas už įrenginio montavimą, paleidimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą ir 
remontą naudotojo įmonėje, privalo perskaityti ir suprasti naudojimo instrukciją, ypač skyrių "Sauga". 

Naudotojo veikla turi būti užtikrinta naudojant vidines priemones, 

● kad atitinkami įrenginio naudotojai būtų instruktuoti, 

● kad jie perskaitė ir suprato naudojimo instrukciją, 

● ir kad jiems visada būtų prieinamos naudojimo instrukcijos. 

Turi būti aiškiai apibrėžta ir laikomasi atsakomybės už įvairias padalinio veiklas. Negali būti neaiškios 
kompetencijos. 
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4.7 Įrengimo vietos reikalavimai 

 

 
Dėmesio 

 

 

● Kėlimo įtaiso negalima naudoti patalpose, kuriose yra sprogimo pavojus. 

● Aplinkos temperatūra turi būti nuo +0 °C iki +40 °C (jei temperatūra yra žemesnė arba aukštesnė, iš 
anksto pasitarkite su gamintoju). 

● Užtikrinkite, kad darbo aplinka visada būtų švari ir netvarkinga, vykdydami atitinkamus vidinius 
nurodymus ir patikrinimus.  

4.8 Ypatingi pavojai 

 
Pavojus 

 

 

 
Ban 

 

 
Pavojus 

 

● Saugokite darbo vietą, kad joje nebūtų pašalinių asmenų, 
ypač vaikams, turėtų būti gerai saugomi.  

● Pakankamai apšvieskite darbo vietą. 

● Būkite atsargūs su drėgnomis, sušalusiomis ar suteptomis statybinėmis medžiagomis. 

● Atsargiai perkūnijos metu! 

●  
Draudžiama dirbti su prietaisu esant žemesnei nei 3°C temperatūrai!  
Yra rizika, kad krovinys gali nukristi dėl drėgmės  
ar apledėjimo. 

● Kadangi krovinį laiko neigiamas slėgis, veikiantis įrenginio siurbimo plokštes, jis krenta žemyn, kai tik 
neigiamas slėgis sumažėja. 

● Tai galima padaryti, jei nepavyksta sukurti vakuumo. Šiuo atveju įmontuotas akumuliatorius palaiko 
vakuumą trumpą saugos laiką (priklausomai nuo ruošinio paviršiaus sandarumo). 

● Jei įmanoma, įvykus gedimui, nedelsiant nuimkite krovinį.  
Priešingu atveju nedelsdami pasitraukite iš pavojingos zonos. 

● Prietaisas sukuria labai stiprų siurbimą, kuris gali įsiurbti plaukus ir drabužius. Nežiūrėkite į siurbimo 
angą, kai prietaisas įjungtas. Akys gali būti įsiurbtos. 

4.9 Ekskavatoriai ir kiti transporteriai 

● Naudojamas transporteris turi būti saugios 
eksploatacinės būklės. 

● Jokiomis aplinkybėmis negalima viršyti 
didžiausios leistinos vežimėlio apkrovos! 

 

 

 
Ban 

 

● Transporterį / ekskavatorių gali valdyti tik 
įgalioti, kvalifikuoti ir sertifikuoti 
asmenys. 

● Vežėjo operatorius turi atitikti teisės 
aktuose nustatytus kvalifikacinius 
reikalavimus. 

 

! 
 

 

4.10 Darbo vietos 

 

 

● Naudotojo darbo vieta yra priešais valdymo rankeną.  

● Naudotojas turi stovėti taip, kad visada galėtų stebėti vakuuminį manometrą. 
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4.11 Pastabos kėlimo įtaiso naudotojui 

 

!111  

 

 

● Kaip naudotojas, prieš naudodami kėlimo įrenginį turite būti instruktuoti. Privalote perskaityti ir 
suprasti naudojimo instrukciją, ypač skyrių "Sauga". 

● Pasirūpinkite, kad su įrenginiu dirbtų tik įgalioti asmenys.  
Esate atsakingi prieš trečiąsias šalis, esančias įrenginio darbo zonoje. 

4.12 Asmeninės apsaugos priemonės 

Dirbdami su prietaisu visada dėvėkite: 

● Apsauginiai batai (su plieniniais pirštais), 

● tvirtas darbines pirštines. 

● Klausos apsauga   

4.13 Elgesys ekstremaliosios situacijos metu 

 

 

 
Pavojus 

Susidarė avarinė situacija: 

● staiga nutrūkus elektros energijos tiekimui (nutrūkus elektros energijos tiekimui arba nutrūkus 
suspausto oro tiekimui) įrenginys➔ išsijungia, 

● kai vakuumo slėgis nukrenta žemiau -0,42 bar į raudonąją manometro sritį. 

Jei įmanoma, nedelsdami nuleiskite krovinį. Jei to padaryti nebeįmanoma, nedelsdami pasitraukite iš 
pavojingos zonos. Krovinys nukris! 

4.14 Patikrinkite saugos įtaisus 

Kėlimo įrenginys turi šiuos saugos 
įtaisus: 

● Manometras su raudonu pavojaus zonos indikatoriumi 

Patikrinkite saugos įtaisus: • jei darbas nutraukiamas kiekvienos darbo pamainos pradžioje arba 

● vieną kartą per savaitę, jei dirbama nepertraukiamai. 

Patikrinkite manometrą: 
 
 
 

    
   Dėmesio 

  
  

 Įspėjamasis įtaisas stebi darbinį vakuumą ir elektros energijos tiekimo sutrikimą 

● Įjunkite kėlimo įrenginį. 

● Pastatykite kėlimo įrenginį ant akmeninės ar panašios plokštės ir įsiurbkite 
akmeninę plokštę. 

Dėmesio: akmens plokštę tik įsiurbkite, nekelkite jos! Atliekant patikrinimą akmens 
plokštė gali atsilaisvinti ir nukristi. 

● Kai susidaro vakuumas, prie siurbimo plokštės sandarinimo briaunos 
padarykite nuotėkį. 

Slėgio matuoklio neigiamas slėgis mažėja. Kai rodyklė pasiekia raudoną pavojaus 
zoną (- 0,42 bar) 

Siurbimo žarnos ir   
-Patikrinkite siurbimo žarnas ir 
spaustuvus: 

Patikrinkite, ar gerai prigludusios visos siurbimo žarnos ir žarnų spaustukai, jei 
reikia, priveržkite. 

 Prieš pradėdami eksploatuoti įrenginį, pašalinkite defektus. Jei darbo metu 
atsiranda gedimų, išjunkite įrenginį ir pašalinkite gedimus. 
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4.15 Funkcinis ir vizualinis patikrinimas 

● Prieš kiekvieną naudojimą reikia patikrinti įrenginio 
veikimą ir būklę. 

● Techninę priežiūrą ir trikčių šalinimą galima atlikti 
tik tada, kai įrenginys yra išjungtas! 

● Jei yra defektų, kurie turi įtakos saugai, įrenginį vėl 
galima naudoti tik visiškai pašalinus defektus. 

● Jei ant atraminių dalių atsiranda įtrūkimų, įrenginį 
būtina nedelsiant išimti iš naudojimo. 

● Įrenginio naudojimo instrukcija turi būti visada  
pasiekiama naudojimo vietoje. 

● Prie įrenginio pritvirtintos tipo plokštelės  
nuimti negalima. 

● Neįskaitomi ženklai turi būti pakeisti. 

4.16 Transportavimas ne pagal paskirtį 

 
Ban 

 

Bet koks gabenimas su įrenginiu, neatitinkantis jo paskirties, yra griežtai draudžiamas! 

● Žmonių ir gyvūnų vežimas. 

● Statybinių medžiagų pakuočių, daiktų ir medžiagų, neaprašytų šiose instrukcijose, transportavimas. 

4.17 Neteisėtos konversijos 

 
Ban 

Neteisėtas įrenginio keitimas arba savadarbių  
papildomų įtaisų naudojimas  
kelia pavojų gyvybei ir sveikatai, todėl yra griežtai draudžiamas!  
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4.18 Pažeista siurbimo plokštė 

 žalos išvengimas: 

 

 

 

 

 
Pavojus 

Norėdami išvengti įsiurbimo plokštės guminio sandariklio pažeidimų (įtrūkimų, medžiagos dilimo), 
laikykitės šių nurodymų: 

Dirbant su įrenginiu svarbu užtikrinti, kad keldami, statydami ar transportuodami gaminius siurbimo 
plokštė neliestų kitų gaminių ar kitų objektų ir į juos neatsitrenktų. 

Priešingu atveju siurbimo plokštė gali pažeisti guminį sandariklį (kyla pavojus prarasti siurbimo galią).  
Produktas (akmens plokštė) gali nukristi. Nelaimingo atsitikimo pavojus! 

 

4.19 Ratinis krautuvas 

 
Dėmesio 

 

! 

● Ratinio krautuvo vairuotojas turi atitikti 
teisės aktais reikalaujamą kvalifikaciją ir 
turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą. 

● Naudojamas ratinis krautuvas turi būti 
saugios eksploatacinės būklės ir atitikti 
STVO taisykles. 

 

 

! 
 

 
Ban 

● Būtina laikytis visų ratiniams krautuvams 
taikomų saugos taisyklių. 

● Jei ratinis krautuvas važiuoja viešaisiais 
keliais, vakuuminis bortelių klojimo 
įrenginys "Jumbo BV vario-b" turi būti 
įregistruotas eksploatavimo leidime. 

● Jokiu būdu negalima viršyti didžiausios 
leistinos ratinio krautuvo apkrovos! 
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4.20 Krano ir važiavimo sauga 

 

 

 
Ban 

 

 

 

 
Dėmesio 

 

 

 

 
Pavojus 

 
 

 
Ban 

 
 
 

● Visada uždarykite garso izoliacinį 
gaubtą. 

● Ratinio krautuvo negalima pakelti ant 
šakių. 

● Negalima važiuoti ratiniu krautuvu, kai 
įsiurbiamas arba įsiurbiamas bortelis. 

● Ratiniu krautuvu galima važiuoti tik 
tada, jei: 
- kėlimo įrenginys yra pritvirtintas 
grandine,-  
strėlė yra apsaugota nuo pasukimo 
apsauginiu kaiščiu.  

● Krano darbo metu žmonėms 
draudžiama būti darbo ir judėjimo 
zonoje. Apskritai draudžiama stovėti po 
pakabintais kroviniais. Pavojus gyvybei!  

● Kai "Jumbo BV vario-b" pakrautas 
kroviniu, ratinio krautuvo vairuotojas 
neturi palikti vairo padėties ir visada 
turi matyti krovinį. 

● Niekada netraukite ir nevilkite krovinių 
kampu. 

 

 

 
Ban 

 
 

 
Pavojus 

 

 

 
Pavojus 

 

 

 
Pavojus 

 
 

● Nedarykite trūkčiojančių krano judesių, o 
bortelius nuleiskite švelniai. 

● Nenaudokite kėlimo įrenginio 
įstrigusiems borteliams perkelti. 

● Ventiliatorių įjunkite tik tada, kai 
valdymo svirtis yra iki galo nustatyta į 
padėtį "nuleisti" ir kai kėlimo įrenginys 
nėra padėtas ant bordiūro, nes priešingu 
atveju įjungus ventiliatorių jis gali pašokti 
į viršų. 

● Niekada nepaleiskite valdymo svirties, 
kai keliamas bortelis. 

● Nutraukus darbą, reikia nuleisti bortelį ir 
išjungti ventiliatorių.  
Niekada nestabdykite darbo pakėlę 
bordiūrą, nes kyla pavojus, kad pavarų 
dėžė gali perkaisti. 

● Sugedus varikliui, nedelsdami 
nustatykite valdymo svirtį į padėtį 
"pakelti", kad bortelis nenukristų, o 
likutinis vakuumas užtikrintų lėtą jo 
nusileidimą. 
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5 Surinkimas 

5.1.1 Tuščiaviduriai noragai 

1 paveikslėlis 

 

2 paveikslėlis 

 

3 paveikslėlis 

 

● Pageidaujant, padargas gali 
būti tiekiamas ir su 
tuščiaviduriais noragais (4). Dėl 
to prie ratinio krautuvo 
nereikia tvirtinti kėlimo 
plokštės. 

● Nuimkite kaiščio laikiklyje (3) 
esantį įvorės kaištį (1) ir 
apsauginį kaištį (2). 

● Iki galo įstatykite ratinio 
krautuvo šakutes (5) į 
tuščiavidurius noragus (4). 

● Vėl įkiškite apsauginį kaištį (2) 
ir užfiksuokite jį įvorės kaiščiu 
(1), kad šakės (5) neišslystų iš 
tuščiavidurių noragų (4). 

 

 

Jei JUMBO-BV-VARIO su tuščiaviduriais noragais bus naudojamas su mašina (ratiniu krautuvu), prie 
kurios šakės nėra tvirtai pritvirtintos, reikia imtis tinkamų saugos priemonių, kad šakės nenusvirtų į viršų 
arba nepajudėtų į šoną.  
Priešingu atveju kyla didelis nelaimingų atsitikimų pavojus! 

 

5.2 Šakių reguliavimas 

  1 paveikslėlis    2 
paveikslėlis 

 

● Sureguliuokite šakės noragėlius 
pagal padėklo dydį. 

● Būkite atsargūs įremdami šakutes į 
padėklą. 

Ratinio krautuvo negalima pakelti ant 
šakių, kitaip jos gali sulūžti! 

Kasdien tikrinkite, ar visi tuščiavidurių 
noragų varžtai (žr. ) yra priveržti! 

 

 Tuščiaviduriai noragai 

 

 

(4) 
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5.3 Priedas prie ratinio krautuvo 

1 paveikslėlis 

 

2 paveikslėlis 

 

3 paveikslėlis 

 

● Vienetas turi stovėti ant 
saugaus pagrindo. 

● Iš anksto sumontuokite 
atitinkamus nagus kėlimo 
plokštės apačioje (žr. 
rodykles).  

● Pastabos dėl apatinės 
kiaurymės poros, skirtos 
kėlimo plokštės tolerancijai 

● Pritvirtinkite ratinio krautuvo 
kėlimo peilį prie apatinės 
atramos.  

 

 

4 paveikslėlis 

 

 

5 paveikslėlis 

 

 

6 paveikslėlis 

 

● Važiuokite su ratinio krautuvo 
kėlimo peiliu iki galo. 

● Ant viršaus pritvirtinkite 
laikiklius. 

● Užveržkite visus varžtus ant 
visų 4 nagų. 

Po kelių darbo valandų patikrinkite varžtinius sujungimus ir, jei reikia, juos priveržkite! 
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5.4 Pakelti / nuleisti stiebą 

 
Dėmesio 

Stiebą galima statyti tik tada, kai padargas ("JUMBO BV VARIO-B") sumontuotas ant ratinio 
krautuvo, o šakės stovi ant saugaus pagrindo! 

 
Ban 

Statant ir išmontuojant stiebą (strėlę), draudžiama žmonėms būti sūpuoklių zonoje! 

  

   

Perkelkite raudoną reguliavimo svirtį 
į padėtį A 

Rankinio siurblio valdymo svirtį 
nustatykite į padėtį  
Perėjimas į I poziciją  

Rankiniu siurbliu pakelkite stiebą. 

 

   

Perkelkite raudoną reguliavimo 
svirtį į padėtį A 

Rankinio siurblio valdymo svirtį 
nustatykite į padėtį  
Perėjimas į II poziciją  

Įjungus rankinį siurblį, stiebas 
nuleidžiamas. 
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Kai tik stiebas pasiekia galutinę padėtį, jis joje 
užfiksuojamas varžtu. 

 

Stiebas išlyginamas važiavimo kryptimi, naudojant 
vežimėlio kėlimo mentę. 
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5.5 Stiebas išdėstytas skersai važiavimo krypties. 

  

 

   

Perkelkite raudoną reguliavimo svirtį 
į padėtį B 

Rankinio siurblio valdymo svirtį 
nustatykite į padėtį  
Perėjimas į I poziciją  

Valdant rankinį siurblį stiebas 
pasislenka į dešinę. 

 

   

Perkelkite raudoną reguliavimo svirtį 
į padėtį B 

Rankinio siurblio valdymo svirtį 
nustatykite į padėtį  
Perėjimas į II poziciją 

Valdant rankinį siurblį stiebas 
pasislenka į kairę. 
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● Stiebas yra tinkamoje padėtyje, kai tik svambalas 
atsiduria tinkamoje padėtyje. 

 
 

 

5.6 Kėlimo įrenginio kablys 

 

 

 

● Užkabinkite kėlimo įrenginį (8) ant strėlės rankos vežimėlio (B). 

● Prijunkite vakuuminę tiekimo žarną (A) prie kėlimo įrenginio (8) ir 
pritvirtinkite spaustuku. 

 

 

 
  

● Prijunkite valdymo bloką prie 
kėlimo įrenginio. 

● Prijunkite kėlimo bloką (8) prie 
valdymo bloko (10) ir 
pritvirtinkite spaustukais. 

● Valdymo bloką (10) ir siurbimo 
plokštę pritvirtinkite 
spaustukais. Įsitikinkite, kad 
kabliukai užkabinti teisingai! 

(A) 

(8) 

(8) 

(10) 

(B) 
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5.7 Užtikrinti / atrakinti kėlimo įrenginį 

 
Pavoju

s 

Visais ratinio krautuvo važiavimo atvejais kėlimo įrenginys ir (arba) darbinis įrenginys turi būti 
pritvirtintas prie pakabos įtaiso, kad nesvyruotų. 

Užfiksuokite abu spyruoklinius užraktus taip, kad kėlimo įrenginys negalėtų atsiskirti nuo užkabinimo 
įtaiso. 

  

 

Atidarykite vakuuminio korseto fiksatorius, kad 
atlaisvintumėte kėlimo vamzdį (vakuuminio kėlimo 
operacijai). 

Dabar vakuuminė žarna gali laisvai judėti.  
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6 Operacija 

 

Draudžiama kelti krovinį (bordiūrą) vakuuminiu kėlimo įrenginiu, nebent JUMBO-BV-

VARIO sumontuotas ant ratinio krautuvo. 

Kyla pavojus apvirsti (žr. B paveikslėlį) !!! 

 

A paveikslėlis 
 

Paveikslas B 

 

6.1 Užveskite variklį 

3 paveikslėlis 

 

4 paveikslėlis 

 

5 paveikslėlis 

 

● Atidarykite degalų čiaupą. 

Žr. naudojimo instrukciją HONDA 
GXV 340 

● Perkelkite paleidimo/išjungimo 
valdymo svirtį į dešinę iki juoko 
padėties.  

● Užveskite benzininį variklį 
stipriai traukdami atsarginio 
užvedimo rankenėlę. (I 
VERSIJA) 

6 paveikslėlis 

 

7 paveikslėlis 

 

 

● Arba užvedimas elektriniu 
starteriu.  
(II VERSIJA) 

● Paleidimo/išjungimo svirtį 
pastumkite šiek tiek atgal. 
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6.2 Pakabos nustatymas 

6.2.1 Svyravimo būsenos nustatymas be apkrovos 

Atidarykite vakuuminio korseto fiksatorius, kad 
atlaisvintumėte kėlimo vamzdį (vakuuminio kėlimo 
operacijai). 

Dabar vakuuminė žarna gali laisvai judėti.  

 
  

 

 

 

 

 

Prieš kiekvieną paleidimą reikia nustatyti kabėjimo be apkrovos būseną. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kėlimo įtaiso kabėjimo būsena turi būti pritaikyta prie atitinkamo griebtuvo svorio. Šiam tikslui 
naudojama valdymo bloke esanti sklendė.  
Atvartos (2) padėtį galima keisti. 

Uždėjus siurbimo padą ant krovinio, sklendė visiškai atsidaro per stūmoklį. Taip krovinys įsiurbiamas ir 
pakeliamas. 

 Procedūra: 

 Pasukite reguliavimo varžtą (1) ant valdymo bloko (pasiekiamas iš apačios).  

Sukimas pagal laikrodžio rodyklę ➔ Atvartas atsidaro toliau.  

Sukimas prieš laikrodžio rodyklę ➔ Atvartas uždarytas. 

 Kuo plačiau atidaryta sklendė, tuo žemiau pakimba įrenginys. 

Kai sklendė visiškai uždaryta, įjungus ventiliatorių įrenginys staiga šokteli aukštyn! 
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● Padėkite siurbimo padą tiesiai virš krovinio. 

● Paspauskite reguliavimo svirtį (1) žemyn. Vakuuminio keltuvo 
žarna  
atsipalaiduoja, o siurbimo padas nusileidžia. 

● Uždėkite siurbimo padą ant krovinio. Įsitikinkite, kad apkrova 
pasiskirsčiusi tolygiai. 

● Lėtai stumkite reguliavimo svirtį (1) į viršų. Krovinys įsiurbiamas. 

 

 

 

 
 

Reguliavimo svirtis (1) negali būti palikta "Lift" padėtyje ilgiau kaip 90 sekundžių, nes priešingu atveju 

ventiliatorius gali būti sugadintas ir sugesti, gali būti panaikintos garantijos pretenzijos ir be reikalo 

eikvojama energija. 

 

 

6.2.2 Nustatykite svyravimo būseną su apkrova 

 

Reguliuojant reguliavimo sraigtą (2) nustatoma kabėjimo su 
apkrova būsena  

(Atsargiai, nepainioti su kabėjimu be apkrovos). 

 Sukant pagal laikrodžio rodyklę, plaukiojanti būsena  

mažėja 

 Sukant prieš laikrodžio rodyklę,  

padidėja plaukiojanti būsena 

 
 

 

 
 

Reguliavimo svirtis (1) negali būti palikta "Lift" padėtyje ilgiau kaip 90 sekundžių, nes priešingu atveju 

ventiliatorius gali būti sugadintas ir sugesti, gali būti panaikintos garantijos pretenzijos ir be reikalo 

eikvojama energija. 

 
 

Svyravimo būsena su kroviniu neturėtų būti aukščiausioje keliamojo vamzdžio padėtyje, nes priešingu 
atveju pūstuvas gali būti sugadintas ir sugesti, garantinės pretenzijos netenka galios ir be reikalo 
eikvojama energija. 
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 Lėtai judinkite reguliavimo svirtį (1) žemyn - "Lower" (nuleisti). 

Vakuuminė kėlimo žarna atsipalaiduoja, o siurbimo padas 

nusileidžia kartu su kroviniu. 

 Staigiai nestumkite reguliavimo svirties žemyn iki galo ir tuo pat 

metu laikykite valdymo rankeną (3). Priešingu atveju apkrova gali 

staiga sumažėti, kai vakuumas visiškai išsisklaidys. 

 Nuleiskite krovinį į norimą vietą. 

 Norėdami pakrauti krovinį, reguliavimo svirtį visiškai nuspauskite 

žemyn, šiek tiek pakreipkite vožtuvo dėžę ir ją pakelkite. 

Išsamesnės informacijos rasite pridėtoje valdymo bloko naudojimo 
instrukcijoje. 

 

Ill. 15 Ill. 16 Ill. 17 
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6.2.3 Smūgių reguliavimas  

Įsiurbimo plokštės viršuje (montavimo pusėje esantis darbinis blokas) esantis 
vožtuvo čiaupas gamykloje nustatytas 63 mm ir pritvirtintas fiksavimo veržle. 

 

 

Šio atstumo negalima keisti, kitaip krovinys gali nukristi. Nelaimingo 
atsitikimo pavojus 

  

 

 

Dėl įmontuoto vožtuvo stūmoklio sklendė (2), kuri naudojama 
nustatyti kabėjimo be apkrovos būseną, visiškai atsidaro, kai 
įsiurbimo plokštė uždedama ant krovinio / bortelio.  

Dėl to įsiurbimas tampa daug lengvesnis. Be to, labai padidėja 
saugumas keliant porėtas medžiagas arba kai krovinys keliamas 
už svorio centro ribų. 

 

 

 

 

Jei dėl labai dulkėtų, purvinų bordiūrų, plokščių ir pan. vožtuvo čiaupas dažnai užstringa, išskirtiniais 
atvejais galima dirbti ir be vožtuvo čiaupo.  

Tam būtinos labai sandarios medžiagos. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju tai turi patikrinti naudotojas.  

Jei abejojate, VISADA dirbkite su vožtuvo kūgeliu ir dažniau jį valykite. 

  

Šoninio valdymo bloko 

montavimas 

 Vožtuvo 

stūmoklis 
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Sugedus varikliui, apkrova/turbokštas nesumažėja (atbulinis vožtuvas). 

Likęs vakuumas lėtai nuleidžia valdymo bloką / kėlimo įrenginį su įsiurbtu kroviniu / borteliais. 

Neplėšykite nejudamų krovinių ir (arba) svorių! 

Nedarykite jokių darbo pertraukų (pertraukėlių) su įsiurbtu kroviniu/turiniu, kyla pavojus perkaisti vakuuminiam 
pūstuvui!!!!. 

Sureguliuokite variklio sūkių dažnį taip, kad vakuumas būtų ne mažesnis kaip - 0,42 bar. 
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6.3 Pasukimo diapazono reguliavimas 

 

 

● Nuimkite valdymo bloką nuo laikiklio (). ● Patraukite virvę(), kad atlaisvintumėte žvaigždutės 
(atramos) fiksavimo svirtį. 

 
 

● Atlaisvinkite abu atraminio įtaiso varžtus (), kad 
atraminį įtaisą būtų galima pasukti 360° kampu. 

● Strėlės darbinis diapazonas yra maždaug 360°. 
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Dirbant tiesiogiai ant kelių, 360° darbinis diapazonas yra neleistinas - dėl vakuuminio kėlimo įrenginio išlindimo 
į važiuojamąją kelio dalį kyla nelaimingų atsitikimų su transporto priemonėmis pavojus. 

 

Šiuo tikslu strėlės svirties pasukimo diapazonas pavojingoje zonoje (judriame kelyje) turi būti apribotas ant 
strėlės svirties pritvirtintais varžtais! 

 

● Norint apriboti darbo zoną iš vienos pusės (į dešinę 
važiavimo kryptimi) (), reikia įsukti 2 įsukamuosius 
varžtus, esančius dešinėje strėlės pusėje.  
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● Norint apriboti darbo zoną vienoje pusėje (kairėje 
pusėje važiavimo kryptimi) (), turi būti įsukti 2 
kairiojoje strėlės pusėje esantys kištukiniai varžtai. 
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6.4 Transportas  

Įrenginį galima vežti priekaboje (jei laikomasi matmenų ir leistino bendro svorio). 

 

 

●  Vežti padargą(pvz., ant priekabos) nepritvirtinus 
strėlės yra griežtai draudžiama. Nelaimingo 
atsitikimo pavojus. 

● Būtinai nuleiskite strėlę, kad galėtumėte ją 
transportuoti 
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7 Priežiūra ir priežiūra 

7.1 Techninė priežiūra 

 

 
Siekiant užtikrinti tinkamą įrenginio veikimą, eksploatavimo saugumą ir tarnavimo laiką, lentelėje išvardytus 
techninės priežiūros darbus reikia atlikti praėjus nurodytiems laikotarpiams. 

Galima naudoti tik originalias atsargines dalis; priešingu atveju garantija netenka galios. 

 

 
Dėmesio 

 
Visi darbai turi būti atliekami tik tada, kai įrenginys yra išjungtas !!! 

 

● Prietaisą turi montuoti ir aptarnauti tik kvalifikuoti 
darbuotojai, mechanikai ir elektrikai. 

● Remonto darbus gali atlikti tik reikiamų žinių ir 
įgūdžių turintys asmenys. 

● Po remonto ar techninės priežiūros darbų visada 
patikrinkite saugos įtaisus, kaip aprašyta skyriuje 
"Sauga". 

Priežiūros laikotarpis Atliekami darbai 

kasdien ● Patikrinkite variklio alyvos lygį (žr. "Honda" savininko vadovą) 

● Išvalykite oro filtrą ir ventiliatorių. (žr. 1-3 paveikslėlius) 

savaitinis ● Patikrinkite, ar visi tvirtinimo varžtai gerai priveržti, jei reikia, 
priveržkite. 

● Hidraulinės sistemos sandarumo tikrinimas. 

kas mėnesį ● Tepalu sutepkite visas jungtis, kreipiančiąsias ir varžtus.  

● 1 kartą per mėnesį sutepkite visus tepalo antgalius tepalu 

● Variklio alyvą keiskite pagal gamintojo (HONDA) nurodymus 
(laikykitės specifikacijos). 

Bent kartą per metus 

Sutrumpinkite intervalą sudėtingomis 
darbo sąlygomis 

Pakabos dalių, varžtų ir antgalių patikra 

Eksperto atliekama įtrūkimų, nusidėvėjimo, korozijos ir funkcinės 
saugos patikra (=> GBR 500)  
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7.1.1 Įsiurbimo plokštės / sandarinimo lūpos 

Ne rečiau kaip kartą per savaitę valykite sandarinimo briaunas, kad pašalintumėte prilipusius daiktus ir 
nešvarumus, pavyzdžiui, smėlį, akmenų daleles, dulkes ir pan. Kempinės gumą valykite suspaustu oru ir (arba) 
vandens srove.  
Išvalykite sandarinimo briaunos griovelį šluoste ir (arba) išpūskite jį suspaustu oru.  

Nedelsdami pakeiskite pažeistas arba susidėvėjusias įsiurbimo plokšteles / sandarinimo briaunas (įtrūkimai, skylės, 
gofravimas). 

Įrenginį valykite šaltu valikliu (nenaudokite naftos eterio ar korozinių skysčių. Dėl to žarnos gali būti nesandarios 
arba sugadintos). 

 

 

1 paveikslėlis 

 

2 paveikslėlis 

 

3 paveikslėlis 

 

● Nuimkite filtro dangtelį. ● Patikrinkite sandariklį ir, jei jis 
pažeistas, pakeiskite. 

● Išimkite ir išvalykite filtrą 
(suspaustu oru), jei reikia, 
pakeiskite. 

 

7.2 Trikčių šalinimas 

Gedimas Priežastis Remedy 

Stiebas negali būti 
išlygintas 

Hidraulinė sistema nesandari. 
 

Hidrauliniai cilindrai neatlaiko slėgio. 

Ventilis sugedęs. 
 

Užveržkite jungtis ir varžtines jungtis. 

Pakeiskite cilindrų tarpiklių rinkinius. 
 

Patikrinkite ir išvalykite vožtuvą, jei reikia, 
pakeiskite. 

"Jumbo BV" vario 
pūstuvas nepritvirtinamas 
prie ratinio krautuvo 

Naudojami netinkami nagai Naudokite tinkamus nagus 

Akmens plokštės    

Akmens padėklų negalima 
pasiimti 

Netinkamai sureguliuotas atstumas tarp 
šakių 

Teisingai sureguliuokite atstumą tarp 
šakių  

"Boom" svyruoja 
netinkama kryptimi 

Neteisingai nustatytas pasukimo 
diapazonas 

Teisingai nustatykite pasukimo diapazoną  

Nepasiektas -0,42 bar 
neigiamas slėgis 

Ruošinys turi įtrūkimų, tarpų arba yra 
akytas 

Su šiuo įrenginiu netinkamas siurbti 
ruošinys 
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Pažeista siurbimo plokštės sandarinimo 
briauna 

Pakeiskite sandarinimo briauną 

Manometras sugedęs Pakeiskite manometrą 

Žarnos, varžtinės jungtys nesandarios Pakeiskite komponentus 

Nėra vakuumo / įrenginys  
neveikia 

 

Sandarinimo guma Patikrinkite sandarinimo gumą aplink 
siurbimo plokštę.  

Jei reikia, išvalykite sandarinimo gumą 
krašto srityje, griovelyje. 

Nepriklijuokite guminio sandariklio prie 
siurbimo plokštės. 

Patikrinkite jungtį Patikrinkite vakuuminės žarnos ir įsiurbimo 
plokštės jungtį. 

Patikrinkite, ar jungtis yra sandari ir negali 
atsipalaiduoti. 

Oro filtras Patikrinkite oro filtrą, žarnų spaustukų 
jungtis ir kt. ir įsitikinkite, kad jos visos yra 
patikimai pritvirtintos. 

Eilutės Patikrinkite, ar nepažeistos visos 
vakuuminio siurblio linijos. 

Eilutės Patikrinkite, ar kabeliai netrinasi į korpusą. 

Svetimkūnis Patikrinkite, ar vakuumo siurblyje yra 
vakuumas ir ar nėra įsiurbta pašalinių kūnų. 

Krovinys negali būti 
įsiurbtas. 

Nustatyto neigiamo slėgio 
pasiekti nebegalima. 

Neigiamas slėgis išsisklaido 
per greitai, kai įrenginys 
išjungiamas. 

Nuotėkis ties įsiurbimo plokšte dėl 
nešvarumų, susikaupusių tarp guminio 
sandariklio ir įsiurbimo plokštės. 

Kempinės gumos sandariklis susidėvėjęs 
arba akytas (sensta po UV spindulių 
poveikio) 

Nuimkite guminį sandariklį nuo įsiurbimo 
plokštės.  
Išvalykite siurbimo plokštelę ir guminio 
sandariklio plyšį.  
Uždėkite guminį sandariklį atgal ant 
įsiurbimo plokštelės ir ją pritvirtinkite. 

Jei reikia, pakeiskite guminį sandariklį. 

 

Kėlimo įrenginio, valdymo įrenginio ir "Honda" variklio gedimų šalinimo klausimais vadovaukitės atitinkamame 
naudojimo vadove pateiktais nurodymais. 

 

7.3 Remontas 

● Įrenginio remonto darbus gali atlikti tik reikiamų 
žinių ir įgūdžių turintys asmenys.  

● Prieš pakartotinį eksploatavimą ekspertas turi atlikti 
neeilinį patikrinimą. 

 
Dėmesio 

 

Įrenginio remonto darbus galima atlikti tik tada, kai jis yra išjungtas! 
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7.4 Audito prievolė 

● Rangovas privalo užtikrinti, kad įrangą bent kartą 
per metus patikrintų kvalifikuotas asmuo ir kad bet 
kokie rasti defektai būtų nedelsiant pašalinti (žr→. 
BGR 500). 

● Būtina laikytis atitinkamų atitikties deklaracijos 
nuostatų! 

● Šiuos patikros lipdukus galite gauti iš mūsų.  
(Užsakymo Nr.: 2904.0056+Tüv lipdukas su 
metais). 

● Rekomenduojame, kad patikrinimo lipdukas 
"SAFETY TEST" būtų užklijuotas aiškiai 
matomoje vietoje po to, kai įrenginys buvo 
patikrintas ir ištaisyti visi defektai. 

 

Ekspertinis patikrinimas turi būti dokumentuotas! 

 

Įrenginys Metai Data Ekspertas Įmonė 
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7.5 Pastabos apie tipo plokštelę 

 

 

Įrenginio tipas, įrenginio numeris ir pagaminimo metai yra svarbūs duomenys įrenginiui identifikuoti. Juos 
visada reikia nurodyti užsakant atsargines dalis, teikiant garantines pretenzijas ar kitus su įrenginiu susijusius 
klausimus. 

Didžiausia apkrova rodo didžiausią apkrovą, kuriai įrenginys yra suprojektuotas. Negalima viršyti didžiausios 
leistinos apkrovos. 

Naudojant keltuvo ir (arba) vežimo įrangą (pvz., kraną, grandininį keltuvą, krautuvą, ekskavatorių...), reikia 
atsižvelgti į tipo plokštelėje nurodytą savąjį svorį. 

 

Pavyzdys:  

 

7.1 Pastaba dėl PROBST įrangos nuomos ir (arba) skolinimo 

 
Nuomojant PROBST įrenginius, būtina pateikti atitinkamas originalias naudojimo instrukcijas (jei atitinkamos 
vartotojo šalies kalba skiriasi, būtina pateikti ir originalių naudojimo instrukcijų vertimą)! 

 





Eigengewicht / Dead Weight:

Tragfähigkeit / Working Load Limit WLL:

lbs

lbs

kg / 

Product Name:

kg / 

Vacuum kerbstone installation machine  JUMBO-BV-VARIO-B
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Transport:

HCG   = horizontal centre of gravity
HCG2 = horizontal centre of gravity sideways
VCG   = vertical centre of gravity
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Filterübersicht / Filter overview  
JUMBO-BV-B/-VARIO-B     JUMBOMOBIL-B/-VARIO-B 
 

 

25000008 Luftfilter Euro-Piclon für JM und BV inkl. Filterpatrone 

Air filter complete for JM and BV, incl. filter cartridge 

 

25050010 Filtermatte für BE 174x111 mm 

Filter mat for BE 174x111 mm 

 

26900001 Kraftstofffilter für BV-Tank (8 Liter) M&H Nr.: WK 31/4 

Fuel filter for BV-tank (8 litre) M&H No.: WK 31/4 

 

26900021 Luftfiltermatte für GXV270 Typ:17218-ZE8-003 auch 17218 

Air filter mat for GXV270 Type:17218-ZE8-003 also 17218 

 

42100085 Luftfilter-Patrone Micro Top Mann-C-15-300, für JM-Serie C 

Airfilter cartridge Micro Top Mann-C-15-300, for JM-Series C 

 

Einzelteil von 25000008 / single part of 25000008 

 

25000020 Luftfilter Einsatz für Honda-Benzinmotor GXV270 

Air filter cartridge for Honda petrol engine GXV270 

 

25000046 Luftfilter Einsatz für Honda-Benzinmotor GXV340 

Air filter cartridge for Honda petrol engine GXV340 
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29040383

29040107

29040666

29040056

29040107
Auf beiden 

Seiten/
On both sides

29040730

29040207
Auf beiden Seiten/

on both sides

29040204
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29040705

Linke Seite der Maschine / 
left side of the machine

Rechte Seite der Maschine / 
right side of the machine

29040704

2904070629040707

29040107
Auf beiden Seiten/

on both sides
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29040265
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Gilt für/applies to:
 JUMBO-BV-VARIO-H | 52200012
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29040329 (DE)
29040330 (GB)
29040331 (FR)

29040624

29040340

29040687

Gilt für/applies to:
 JUMBO-BV-VARIO-B | 52200011

29040339

29040476

29040298

29040451
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Gilt für/applies to:
 JUMBO-BV-VARIO-D | 52200013
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Typenschild Hubeinheit

Typenschild Bedieneinheit
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Saugokite, kad galėtumėte naudoti ateityje! 
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Turinys 

1 Apsauga 
1.1 Veiklą vykdančios bendrovės pastabos 
1.2 Pastabos montavimo, techninės priežiūros ir eksploatavimo darbuotojams 
1.3 Šiame vadove pateikiami saugos nurodymai 
1.4 Įrengimo vietos reikalavimai 
1.5 Numatomas naudojimas 
1.6 Išmetamųjų teršalų 
1.7 Ypatingi pavojai 
1.8 Darbo vieta 
1.9 Pastabos naudotojui 
1.10 Asmeninė apsauginė apranga 
1.11 Elgesys ekstremaliosios situacijos metu 
1.12 Patikrinkite saugos įtaisus 

2 Techniniai duomenys 

3 Aprašymas 
3.1 Komponentai 
3.2 Rotacinis įvadas 
3.3 Kėlimo žarna 
3.4 Operacinis blokas 
3.5 Priedai 

4 Įrengimas 
4.1 Įrengimo procedūra 
4.2 Nustatyti kabėjimo būseną (be apkrovos) 
4.3 Pakeiskite kėlimo žarną 

5 Operacija 
5.1 Saugos instrukcijos 
5.2 Krovinių kėlimas, nuleidimas, deponavimas 

6 Trikčių šalinimas, teisių gynimo priemonė 

7 Techninė priežiūra 
7.1 Bendrosios pastabos 
7.2 Švarus 
7.3 Ekspertinis patikrinimas 
7.4 Paslaugų stalas 

8 Pastabos apie tipo plokštelę 

9 Saugykla 

10 Garantija, atsarginės ir susidėvėjusios dalys 
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Specialios versijos 
Įrenginys turi šią (-ias) specialią (-as) versiją (-as): 

 

 

 

 

 

 
 
(Specialias naudojimo instrukcijas arba atsargines dalis žr. priede) 
Jei specialiajai (-osioms) versijai (-oms) reikalingos atskiros atsarginės ir (arba) susidėvinčios dalys,  
standartinis atsarginių ir (arba) susidėvinčių dalių sąrašas negalioja. 
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1 Apsauga 
1.1 Veiklą vykdančios 

bendrovės pastabos 
Vakuuminių vamzdelių keltuvas pagamintas pagal naujausius technikos 
pasiekimus ir yra saugus naudoti. Vis dėlto kyla tam tikrų pavojų, 
 jei jo nenaudoja apmokytas arba bent jau instruktuotas personalas, 
 jei jis naudojamas ne pagal paskirtį (žr. 1.5 punktą). 
Tokiomis aplinkybėmis gali kilti pavojus: 
 naudotojo ir trečiųjų šalių gyvybę ir sveikatą, 
 kėlimo įrenginį ir kitas naudotojo materialines vertybes. 
 

1.2 Pastabos montavimo, 
techninės priežiūros 
ir eksploatavimo 
darbuotojams 

Vakuuminį vamzdžių keltuvą gali montuoti ir prižiūrėti tik kvalifikuotas 
personalas, mechanikai ir elektrikai. Elektros sistemos darbus gali atlikti tik 
kvalifikuoti elektrikai. 
Kiekvienas asmuo, atsakingas už įrenginio montavimą, paleidimą, 
eksploatavimą, techninę priežiūrą ir remontą naudotojo įmonėje, privalo 
perskaityti ir suprasti naudojimo instrukciją, ypač skyrius "Sauga" ir 
"Eksploatavimas". 
Naudotojo veikla turi būti užtikrinta naudojant vidines priemones, 
 kad atitinkami kėlimo įtaiso naudotojai būtų instruktuoti, 
 kad jie perskaitė ir suprato naudojimo instrukciją, 
 ir kad jiems visada būtų prieinamos naudojimo instrukcijos. 
Turi būti aiškiai apibrėžta ir laikomasi atsakomybės už įvairias padalinio veiklas. 
Negali būti neaiškios kompetencijos. Rekomenduojame apsaugoti kėlimo 
įrenginį nuo neteisėto naudojimo, pvz., naudojant raktinį jungiklį. 
 

1.3 Šiame vadove 
pateikiami saugos 
nurodymai 

Gefahr  

Vorsicht   

Šiame vadove pateikti saugos nurodymai pažymėti taip: 
 
 
Rodo gresiantį pavojų. Jei to nepadarysite, galite mirtinai susižeisti arba sunkiai 
susižaloti. 
 
 
Nurodo, kad situacija gali būti pavojinga. Jei to neišvengsite, galite patirti 
nedidelių ar smulkių sužalojimų. 

1.4 Įrengimo vietos 
reikalavimai 

Įprastinės vakuuminio vamzdžio keltuvo versijos negalima naudoti potencialiai 
sprogioje aplinkoje. Tačiau pagal pageidavimą prietaisas gali būti  
tiekiamas ir  
nuo sprogimo apsaugotoje versijoje. 
Aplinkos temperatūra turi būti nuo +0 °C iki +40 °C  
(jei ji viršijama, iš anksto pasitarkite su gamintoju). 
Užtikrinkite, kad darbo aplinka visada būtų švari ir netvarkinga, vykdydami 
atitinkamus vidinius nurodymus ir patikrinimus. 

1.5 Numatomas -
naudojimas 

 

Gefahr  

Vakuuminis vamzdžių keltuvas naudojamas objektams kelti ir transportuoti. 
Negalima viršyti leistinos apkrovos.  
Laikykitės tipo plokštelės! 
Kroviniai turi būti tokie stabilūs, kad kėlimo metu jų nebūtų galima sunaikinti! 
Draudžiama keltuvu vežti žmones arba gyvūnus! 
Saugumo sumetimais draudžiama neleistinai pertvarkyti ir keisti kėlimo įtaisą! 
 

 
Naudokite tik PROBST gamintojo pirties plokštes. 
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        Gefahr  

Kai kurios siurbimo plokštės, kurias galima pritvirtinti prie įrenginio, sumažina 

jo keliamąją galią. Leistina apkrova nurodyta ant kiekvienos siurbimo plokštės.  

Galima naudoti tik įrenginiui patvirtintas siurbimo plokštes!  

Griežtai draudžiama viršyti leistiną ir nurodytą siurbimo plokščių apkrovą! 
Pavojus: krovinio kritimas! 

 
     Ban 

Draudžiama naudoti siurbimo plokštes, kurių keliamoji galia mažesnė nei 
kėlimo ir valdymo įrenginio! Pavojus: krovinio kritimas. 
(Leidžiama naudoti įsiurbimo plokštes, kurių keliamoji galia didesnė nei kėlimo ir 
valdymo įrenginio). 

 Dirbti su šiuo prietaisu galima tik arti žemės esančiose vietose.  

Krovinio negalima kelti aukščiau kaip 1,8 m! 

1.6 Išmetamųjų teršalų Ekvivalentinis nepertraukiamo garso slėgio lygis naudojant (įsiurbtas ruošinys) 
yra mažesnis nei 70 dB (A). 
 

1.7 Ypatingi pavojai Krovinys laikomas vakuumu ant įrenginio siurbimo pado. Jei vakuumas 
nesusidaro, vakuumas ant siurbimo pado sumažėja.  
Įrenginio kėlimo vamzdis atsipalaiduoja ir krovinys nuleidžiamas. 
Taip atsitinka staiga nutrūkus elektros energijos tiekimui. Rotaciniame įėjime 
įmontuotas atbulinis vožtuvas užtikrina, kad šiuo atveju vakuumas sumažėtų su 
uždelsimu, tačiau tik tuo atveju, jei valdymo rankena nustatyta į "pakelti". 
Jei įmanoma, nutrūkus elektros energijos tiekimui, nedelsdami nuimkite 
apkrovą. Priešingu atveju nedelsdami pasitraukite iš pavojingos zonos. 
Prietaisas sukuria labai stiprų siurbimą, kuris gali įsiurbti plaukus ir drabužius. 
Kai prietaisas įjungtas, nežiūrėkite į siurbimo angą ir nelaikykite mažų daiktų 
priešais siurbimo angą. 
 

1.8 Darbo vieta 

Gefahr  

Operatoriaus darbo vieta yra priešais valdymo bloką. 
Užtikrinkite, kad kėlimo įrenginio nebūtų galima įjungti ir išjungti be leidimo, 
pvz., ant pagrindinio jungiklio uždėkite pakabinamą spyną. 
Niekada nesustokite po apkrova. 
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1.9 Pastabos naudotojui Kaip naudotojas, prieš naudodami kėlimo įrenginį turite būti instruktuoti. 
Privalote perskaityti ir suprasti naudojimo instrukciją, ypač skyrius "Sauga" ir 
"Eksploatavimas". 
Užtikrinkite, kad su įrenginiu dirbtų tik įgalioti asmenys. Esate atsakingi prieš 
trečiąsias šalis, esančias įrenginio darbo zonoje. 
Taikomos vietinės saugos taisyklės, be kita ko, VFR UVV VBG 9a "Krovinių 
kabinimo įtaisai...".  
Kitos šiame vadove pateiktos saugos instrukcijos nepanaikina šių instrukcijų, 
bet turi būti suprantamos kaip papildomos. 
 

1.10 Asmeninė apsauginė 
apranga 

Dirbdami su mašina visada avėkite apsauginius batus.  
Prieš pradėdami vežti pavojingus krovinius, apsivilkite tinkamus apsauginius 
drabužius. 
 

1.11 Elgesys 
ekstremaliosios 
situacijos metu 

Avarinis atvejis įvyksta, pavyzdžiui, staiga nutrūkus elektros energijos tiekimui 
(įrenginys išsijungia netyčia!). 
Nutrūkus elektros energijos tiekimui, nedelsdami nustatykite reguliavimo svirtį 
iki galo į padėtį "Lift", kad krovinys nenukristų. Likutinis vakuumas užtikrina, kad 
siurbimo padas lėtai nusileistų kartu su kroviniu. 
 



Vakuuminio vamzdžio keltuvo 
komponentai 
Kėlimo įrenginys su valdymo bloku 

 

 

 

BA 30.11.02.00094Stand  08.2012 / Status 05Page 7/17 

1.12 Patikrinkite saugos 
įtaisus 

Kėlimo įtaiso rotacinėje įleidimo angoje įmontuota atbulinė sklendė. Jis 
apsaugo krovinį nuo nukritimo nuo įsiurbimo pado, jei nutrūktų elektros 
tiekimas. 
Patikrinkite šį atbulinį vožtuvą kiekvienos darbo pamainos pradžioje (jei darbas 
pertraukiamas) arba kartą per savaitę (jei darbas nepertraukiamas). Patikrinimo 
metu laikykitės atokiau nuo pavojingos zonos. 
Procedūra: 
 Įjunkite kėlimo įrenginį. 
 Pakelkite krovinį ir pasukite sukamąją rankeną iki galo į padėtį "Pakelti". 
 Išjunkite kėlimo įrenginį. Kėlimo įtaisas turi leistis lėtai. Apkrova neturi staiga 

sumažėti. 
Prieš pradėdami eksploatuoti įrenginį, pašalinkite defektus. Jei darbo metu 
atsiranda gedimų, išjunkite įrenginį ir pašalinkite gedimus. 

 
 
2 Techniniai duomenys 
 
Aplinkos temperatūra +0 - 40 °C 
Didžiausia. Insultas apie 1550 mm 
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3 Aprašymas 
3.1 Komponentai  Kėlimo įtaisą iš esmės sudaro: 

Poz. Pavadinimas Komentarai 
1 Jungiamoji 

detalė 
ryšys su klientais 

2 Rotacinis 
įvadas 

ryšys su klientais 

3 Kėlimo žarna ryšys su klientais 
4 Operacinis 

blokas 
su reguliavimo svirtimi 

5 Valdymo 
grynasis tinklas 

- 

6 Apsauginė 
žarna 

- 

 
 

 
 
3.2 Rotacinis įvadas Į rotacinį įvadą įeina padavimo žarna (2) iš pūstuvo ir vakuuminio pakėlimo žarna 

(3). Kėlimo įtaisas yra pakabinamas ant rotacinės įleidimo angos. 
Kėlimo įtaisą galima be galo sukti sukamuoju įvadu. 
 

3.3 Kėlimo žarna Vakuumas per kėlimo vamzdį perduodamas į siurbimo padą  
ir įrenginys pakeliamas. 
 

3.4 Operacinis blokas Valdymo blokas valdo kėlimo ĮTAISO KĖLIMĄ ir nuleidimą keisdamas vakuumą 
vamzdžių keltuve. Tai atliekama keičiant lauko oro tiekimą į vamzdžių keltuvą. 
Išorinio oro tiekimas, taigi ir vakuumas, čia reguliuojamas diafragma. Sklendę 
valdote reguliavimo svirtimi (4.2 pozicija). Krovinys pakeliamas, kai valdymo anga 
visiškai uždaroma slankikliu.  
Kuo labiau atidaryta valdymo anga, tuo daugiau lauko oro įsiurbiama.  
Krovinys nuleidžiamas. 
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3.5 Priedai  

Dulkių filtras Siekiant apsaugoti ventiliatorių nuo bet kokio užteršimo, įsiurbimo linijoje 
rekomenduojama įrengti dulkių filtrą. (aplinkos dulkės, užteršta transporto medžiaga). 
Laikykitės pridėtoje dulkių filtro montavimo instrukcijoje pateiktų nurodymų! 
Pastaba: Jei nėra dulkių filtro įdėklo, tuomet galimai gedimo priežasčiai 
svetimkūniams garantija neturi būti taikoma. 
 

Variklio apsaugos 
jungiklis 

Juo galima įjungti ir išjungti ventiliatorių. Integruotas srovės pertekliaus kontaktorius 
apsaugo ventiliatoriaus variklį nuo žalos dėl per didelės srovės. 
 

Žarnos cilindro 
prailginimas 

Žarnos cilindro ilgintuvas SZV skirtas detalėms išimti iš gilių dėžių, kartoninių dėžių, 
vielos tinklo dėžių ir pan. Žarnos cilindro ilgintuvas montuojamas tarp siurbimo pado 
ir valdymo bloko. 
 

 
 

Slėgio matuoklis Slėgio matuoklis rodo vakuumą siurbtuve, taigi ir viso įrenginio veikimo būklę. Slėgio 
matuoklis yra sumontuotas ant valdymo bloko. 
 

Apsauginė žarna Apsauginė žarna tarnauja kaip kėlimo žarnos apsauginis apvalkalas. 
 

Valdymo grynasis 
tinklas 

Laikymo tinklas naudojamas erdvę taupančiam kėlimo įrenginio transportavimui ir 
saugojimui. Taip iki minimumo sumažinamas kėlimo žarnos ilgis. 

 
4 Įrengimas 
4.1 Įrengimo 

procedūra 
Vakuuminį vamzdžių keltuvą gali montuoti ir prižiūrėti tik kvalifikuotas personalas, 
mechanikai ir elektrikai. Elektros sistemos darbus gali atlikti tik kvalifikuoti 
elektrikai. 
 

Įdiekite orapūtę  Vakuuminį ventiliatorių montuokite pagal atskiras instrukcijas. 
 

Sukimosi krypties 
valdymas 

Prieš pradėdami eksploatuoti, būtinai patikrinkite ventiliatoriaus sukimosi kryptį 
pagal atskiras instrukcijas. 
 

Vorsicht  

Pritvirtindami maitinimo žarną, įsitikinkite, kad žarna yra pakabinta spirale (ne 
mažesne kaip 800 mm).  
Jo ilgis, pakabintas ant krano strėlės, turi būti 1,3-1,5 karto didesnis už  
strėlės ilgį. Tiekimo žarna turi laisvai kabėti.  
Jis neturi ant nieko remtis, trintis ar įsipainioti. 
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Gefahr  

 Užkabinkite kėlimo įrenginio sukamąją įvorę (7) ant krano transportavimo 
vežimėlio (5) ir tvirtai ją pritvirtinkite. Įstatykite vežimėlį į krano strėlę (2). 

 Krano strėlės gale sumontuokite galinį ribotuvą (6).  
Niekada nedirbkite be galutinės stotelės. Priešingu atveju kėlimo įtaisas gali 
nukristi. 

 Prijunkite maitinimo žarną prie rotacinio įvado jungiamojo vamzdžio (4) ir 
pritvirtinkite ją žarnos spaustuku. 

Klojant tiekimo žarną reikia atsižvelgti į tai, kad esant vakuumui žarna susitraukia 
maždaug 10-15 %. Todėl turėtų būti numatytas laisvas klojimas su ilgio 
kompensacija. Ilgesnius, tiesius ruožus taip pat galima nutiesti plastikiniais 
vamzdžiais. Bendras ilgis neturėtų viršyti 50 m. Ilgos padavimo žarnos sumažina 
vamzdžių keltuvo keliamąją galią ir dinamiką. 

 
4.2 Nustatyti kabėjimo 

būseną (be 
apkrovos) 

 
 
 
 
 
 

Gefahr  

Kėlimo įtaiso kabėjimo būsena turi būti pritaikyta prie atitinkamo griebtuvo svorio. 
Šiam tikslui naudojama valdymo bloke esanti sklendė.  
Atvartos (2) padėtį galima keisti. 
Uždėjus siurbimo padą ant krovinio, sklendė visiškai atsidaro per stūmoklį. Taip 
krovinys įsiurbiamas ir pakeliamas. 
Procedūra: 
 Pasukite reguliavimo varžtą (1) ant valdymo bloko (pasiekiamas iš apačios).  

Sukimas pagal laikrodžio rodyklę ➔ Atvartas atsidaro toliau.  
Sukimas prieš laikrodžio rodyklę ➔ Atvartas uždarytas. 

 Kuo plačiau atidaryta sklendė, tuo žemiau pakimba įrenginys. 
Kai sklendė visiškai uždaryta, įjungus ventiliatorių įrenginys staiga šokteli aukštyn! 
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4.3 Pakeiskite kėlimo 
žarną 

Kėlimo žarną galima pakeisti naudojimo vietoje 
 

Vorsicht  

Dėl apačioje esančio kėlimo vamzdžio sutvirtinimo jį galima 
montuoti tik sutvirtinimu žemyn! 

 
Procedūra: 
 Žarnos laikiklio varžtais užveržkite rotacinį įvadą spaustuve 

(1 pav.). 
 Nuimkite apsauginį dangtelį nuo žarnos spaustukų srieginių 

galų. 
 Naudodami veržliaraktį (2 pav.) atlaisvinkite žarnų spaustukus, 

esančius ant cilindro (3 pav.) ir besisukančio įrenginio nuo 
kėlimo žarnos (3 pav.). 

 Nuimkite lipnią juostą nuo senojo kėlimo vamzdžio 
 Išsukite senąją kėlimo žarną iš žarnos cilindro laikiklio (4 

pav.). 
 Išsukite senąją kėlimo žarną iš rotacinio įleidimo žarnos 

laikiklio (5 pav.). 
 Lengvai sutepkite žarnų laikiklių ritinius (6 pav.). 
 Sumontuokite naują kėlimo vamzdį su sutvirtinimu žemyn! 
 Vėl iki galo užsukite naują kėlimo vamzdelį ant rotacinio įvado 

ritės. (7 paveikslėlis) 
 Vėl visiškai užsukite naują kėlimo žarną ant žarnos cilindro 

ritinių. (8 paveikslėlis)  
 Apvyniokite kėlimo žarną lipnia juosta (Coroplast) taip, kad 

kėlimo žarna būtų užsandarinta ties žarnos cilindru (9 pav.) 
arba rotaciniu įvadu (10, 11 pav.) ( 
apvyniokite lipniąją juostą maždaug  
2 x iki galo aplink kėlimo žarną). 

 Uždėkite žarnos spaustukus ant kėlimo žarnos ir 
veržliarakčiu priveržkite iki 10 Nm (12 pav.). 

 Uždėkite apsauginį dangtelį ant žarnos spaustukų srieginių 
galų 

  
1 paveikslėlis  2  
paveikslėlis 

  
3  paveikslėlis4 
 paveikslėlis 

 

 

 
5  paveikslėlis6 
 paveikslėlis 

  
7  paveikslėlis8 
 paveikslėlis  

  
9  paveikslėlis10 
 paveikslėlis 

  
11 paveikslėlis  12 paveikslėlis 
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Serijos numeris 
 

Kėlimo vamzdžio matmenys 
 

 
 
 
 

Straipsnio numeris Kėlimo žarna  
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5 Operacija 
5.1 Saugos 

instrukcijos 
Taikomos vietinės saugos taisyklės, be kita ko, VFR UVV VBG 9a "Krovinių kėlimo 
įtaisai...". Toliau pateikiamos saugos instrukcijos nepanaikina šių instrukcijų, bet 
turi būti suprantamos kaip jų papildymas: 

  Dėvėkite apsauginius batus. 
 Prieš gabenant pavojingus krovinius reikia apsirengti tinkamus apsauginius 

drabužius. 
 Negalima viršyti didžiausios įrenginio apkrovos.  

Atkreipkite dėmesį į tipo plokštelę ant valdymo rankenos. 
 Nestovėkite po kroviniu. Visada būkite už krovinio pavojingos zonos ribų. 
 Niekada nevežkite žmonių ar gyvūnų su kroviniu ar kėlimo įrenginiu! 
 Dirbkite tik esant geram matomumui visoje darbo zonoje. Saugokitės kitų 

žmonių darbo zonoje. 
 Niekada neneškite krovinių ant žmonių. 
 Niekada nesilenkite virš pakeltų krovinių. 
 Nepalikite kėlimo įrenginio valdymo rankenos, kol keliamas krovinys. 
 Niekada netraukite krovinių kampu arba jų nevilkite ir nešlifuokite. 
 Nenaudokite kėlimo įtaiso užstrigusiems kroviniams atplėšti. 
 Nutrūkus elektros energijos tiekimui, nedelsdami nustatykite valdymo rankeną 

iki galo į "Lift" padėtį, kad krovinys nenukristų.  
Dėl likutinio vakuumo vamzdžių keltuvas ir krovinys grimzta lėtai. 

 Siurbkite ir kelkite tik tinkamus krovinius (patikrinkite būdingą stabilumą ir 
akytumą). 

 Kėlimo įtaisas naudojamas kranų takuose su galiniais ribotuvais:  
užvažiavus ant galinio ribotuvo gali atsirasti stiprių horizontalių jėgų, dėl kurių 
ruošinys atsiskiria horizontalia kryptimi. 

 

Gefahr  

 Jei kėlimo įrenginys (kėlimo žarna) negali pakelti prisisiurbto krovinio, 
nebandykite palaikyti krovinio kėlimo, nes griebtuvo laikomoji jėga gali 
būti nepakankama. Krovinys gali nukristi Rizika susižeisti. 

5.2 Krovinių kėlimas, 
nuleidimas, 
deponavimas 

 
Prieš eksploatuojančiam personalui pirmą kartą pradedant eksploatuoti įrenginį, 
kvalifikuotas mechanikas turi  
patikrinti toliau nurodytus eksploatavimo veiksmus.  
Prieš pradedant darbą, visi nustatyti trūkumai turi būti visiškai pašalinti. 
Prieš pradedant eksploatuoti reikia nustatyti kabėjimo be apkrovos būseną. 
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Liftas: 

 

Gefahr  

 Padėkite siurbimo padą tiesiai virš krovinio. 
 Paspauskite reguliavimo svirtį (1) žemyn. Vakuuminio keltuvo žarna  

atsipalaiduoja, o siurbimo padas nusileidžia. 
 Uždėkite siurbimo padą ant krovinio. Įsitikinkite, kad apkrova pasiskirsčiusi 

tolygiai. 
 Lėtai stumkite reguliavimo svirtį (1) į viršų. Krovinys įsiurbiamas. 
Įspėjimas: reguliavimo svirtis (1) negali būti palikta "pakėlimo" padėtyje ilgiau kaip 
90 sekundžių.  
 priešingu atveju 
 ventiliatorius gali būti sugadintas ir sugesti,  

garantinis reikalavimas baigiasi! 
 energija švaistoma be reikalo. 
 

Nustatykite svyravimo 
būseną su apkrova 

 
 
 
 

Gefahr  

Reguliuojant reguliavimo varžtą (2), nustatoma kabėjimo su apkrova būsena 
(atsargiai, nepainioti su kabėjimo be apkrovos būsena). 
 Sukant pagal laikrodžio rodyklę, plaukiojanti būsena mažėja 
 Sukant prieš laikrodžio rodyklę,  padidėja plaukiojanti būsena 
Dėmesio: pakibimo su kroviniu padėtis neturi būti aukščiausioje kėlimo vamzdžio 
padėtyje, kitaip krovinys bus įsiurbtas. 
 ventiliatorius gali būti sugadintas ir sugesti,  

garantinis reikalavimas baigiasi! 
 energija švaistoma be reikalo. 
 

Nuleidimas, išmetimas 
 
 

Gefahr  

 Lėtai judinkite reguliavimo svirtį (1) žemyn - "Lower" (nuleisti). Vakuuminė 
kėlimo žarna atsipalaiduoja, o siurbimo padas nusileidžia kartu su kroviniu. 

 Staigiai nestumkite reguliavimo svirties žemyn iki galo ir tuo pačiu metu 
laikykite valdymo rankeną (3). Priešingu atveju apkrova gali staiga sumažėti, 
kai vakuumas visiškai išsisklaidys. 

 Nuleiskite krovinį į norimą vietą. 
 Norėdami pakrauti krovinį, reguliavimo svirtį visiškai nuspauskite žemyn, šiek 

tiek pakreipkite vožtuvo dėžę ir ją pakelkite. 
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6 Trikčių šalinimas, teisių gynimo priemonė 
 Vakuuminį vamzdžių keltuvą gali montuoti ir prižiūrėti tik kvalifikuotas personalas, 

mechanikai ir elektrikai. Elektros sistemos darbus gali atlikti tik kvalifikuoti 
elektrikai. 
Po remonto ar techninės priežiūros darbų visada patikrinkite saugos įtaisus, kaip 
aprašyta skyriuje "Sauga". 
Jei krovinio pakelti nepavyksta, peržiūrėkite toliau pateiktą sąrašą, kad 
surastumėte ir ištaisytumėte klaidą. 
 

 
Klaida Remedy 
Pakeista variklio sukimosi kryptis Pakeiskite ventiliatoriaus jungimo fazių poliškumą 
Nepasiekiamas reikiamas vakuumas  Patikrinkite, ar nėra nuotėkio iš maitinimo žarnos ir 

žarnos keltuvo 
 Patikrinkite griebtuvo mazgą 
 Išvalykite arba pakeiskite dulkių filtro kasetę ir 

valdymo bloko filtrą. 
Krovinio svoris yra per didelis Sumažinkite apkrovą, naudokite kitas kėlimo 

priemones 
Apkrova yra per daug akyta arba lanksčiai laisva Negalima pakelti, jei reikia, naudokite kitą siurbtuką 
Pažeista maitinimo žarna Paklokite naują žarną arba išpjaukite pažeistą 

atkarpą, likusias atkarpas sujunkite vamzdžių 
antgaliais ir žarnų spaustukais. 

Pažeista kėlimo žarna  Sumontuokite naują kėlimo žarną 
Siurbimo pado jungtis nesandari Patikrinkite žarnos cilindro guminį sandariklį, jei 

reikia, pakeiskite. 
Siurbimo padas nesandarus Patikrinkite siurbimo pado sandarinimo gumą, jei 

reikia, pakeiskite. 
Apkrova sumažėja, kai nuleidžiama Kreipkitės į gamintoją 
Vakuumas pasiekiamas, tačiau "JUMBO" negali 
pakelti akytų krovinių. 

Kreipkitės į gamintoją 

Vamzdžio keltuvo valdymo blokas kabo 
viršutinėje bloko padėtyje, kai ventiliatorius veikia 
net be apkrovos, ir jo negalima nuleisti valdant 
reguliavimo svirtį. 

 Toliau įsukite reguliavimo sraigtą, kad pakibtų be 
apkrovos, pagal laikrodžio rodyklę. 

 Išvalykite arba pakeiskite valdymo bloko dulkių 
filtrą 
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7 Techninė priežiūra 
7.1 Bendrosios 

pastabos 
Vakuuminį vamzdžių keltuvą gali montuoti ir aptarnauti tik kvalifikuotas personalas, 
mechanikai ir elektrikai. 
Po remonto ar techninės priežiūros darbų visada patikrinkite saugos įtaisus, kaip 
aprašyta skyriuje "Sauga". 
 

7.2 Švarus Techninės priežiūros procedūras ir atitinkamus techninės priežiūros intervalus 
rasite mūsų techninės priežiūros lentelėje. 
Įrenginį valykite šaltu valikliu (nenaudokite naftos eterio ar korozinių skysčių. Dėl to 
nutekėtų arba būtų pažeistos tiekimo ir kėlimo žarnos). 
Bent kartą per savaitę išvalykite siurbimo padus nuo prilipusių daiktų ir nešvarumų, 
pavyzdžiui, klijų, klijų ir drožlių, dulkių ir pan. Valymui naudokite gliceriną. 
Nedelsdami pakeiskite pažeistus arba susidėvėjusius siurbimo padus (įtrūkimai, 
skylės, banguotumas). 
 

7.3 Ekspertinis 
patikrinimas 

Kad būtų laikomasi nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių, krano sistemą ir 
kėlimo įrenginį kasmet turi tikrinti ekspertas. Kaip specialią paslaugą gamintojas 
siūlo metinės patikros sutartį, pagal kurią Vokietijoje atliekama metinė patikra su 
ekspertizės įrodymu. 
 

 
7.4 Paslaugų stalas 
 Intervalas 

 kasdi
en 

savaitinis kas 
mėnesį 

Kas 1/2 
metų 

metinis 
auditas 

Žarnos keltuvas 
Ar pakėlimo žarna yra geros būklės (ne akyta,  
nesutrūkinėjusi, be skylių, todėl sandari)? 

  X  X 

Ar pakėlimo vamzdžio tvirtinimas yra tvarkingas?  
(Tinkamas vielos spaustuko tvirtinimas, sandarinimas) 

    X 

Ar galima lengvai perkelti rotacinį įvadą?   X  X 
Ar reguliavimo svirtis veikia sklandžiai?   X  X 
Ar visos jungtys sandarios Žarnų spaustuvai ir t. t.?     X 
Ar tipo plokštelė ir apkrovos plokštelė vis dar yra ant įrenginio?     X 
Ar  
darbuotojai vis dar turi ir  
žino naudojimo instrukcijas? 

    X 

Ar rankena arba valdymo rankena yra tvirta?     X 
Ar filtravimo kilimėlis ant valdymo bloko vis dar yra vietoje  
ir išvalytas? 

  X  X 

Patikrinkite, ar atraminės dalys (pvz., "Jumbo" pakaba) nėra 
deformuotos, nusidėvėjusios, surūdijusios ar kitaip pažeistos. 

   X  

Funkcija 
Ar įrenginį galima lengvai pakelti ir nuleisti be įsiurbto krovinio? 
(Valdymo bloko sklendės reguliavimas) 

  X  X 

Ar  
lengva reguliuoti "JUMBOSPRINT" pakibimo būseną su apkrova  
? (Sukant valdymo bloko reguliavimo varžtą). 

    X 

Ar atbulinis vožtuvas veikia nutrūkus elektros tiekimui?   X  X 
Ar atnaujintas UVV patikros lipdukas?     X 
Bendra įrenginio būklė     X 
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8 Pastabos apie 
tipo plokštelę 

Tipo plokštelėje nurodyti kai kurie svarbūs duomenys apie vakuuminio vamzdžio 
keltuvą. 
Tipo plokštelė pritvirtinama prie įrenginio išorės ir fiksuojama. 
su juo sujungtas. 
Tipo plokštelėje įrašomi šie duomenys: 

 

 

 
 
 
 
 

Įrenginio tipas 
Vieneto numeris 
Užsakymo numeris 
Didžiausia apkrova 
Negyvasis svoris 

 
 

Vorsicht  

 
Vieneto tipas ir vieneto numeris yra svarbūs duomenys vienetui identifikuoti. Juos 
visada reikia nurodyti užsakant atsargines dalis, teikiant garantines pretenzijas ar 
kitus su įrenginiu susijusius klausimus. 
Didžiausia apkrova rodo didžiausią apkrovą, kuriai įrenginys yra suprojektuotas. 
Negalima viršyti didžiausios apkrovos. 
 

 
 

9 Saugykla 
 Jei nenaudojate vakuuminio vamzdelio keltuvo, geriausias būdas išlaikyti gaminio 

kokybę - tinkamai jį laikyti: 
 
 Išvalykite gaminį (žr. 7.2 skirsnį) ir leiskite išdžiūti, jei jis drėgnas. 
 Gaminį laikykite patalpoje, kurioje užtikrinama apsauga nuo drėgmės ir šalčio, 

rekomenduojama: gamintojo sandėliavimo dėžutėje. 
 Laikymo temperatūra +0-40 °C 
Eksploatacijos atnaujinimas pagal 4 skyrių Įrengimo darbai 

 
 

10 Garantija, atsarginės ir susidėvėjusios dalys 
 Šiam prietaisui suteikiame garantiją pagal mūsų Bendrąsias pardavimo ir 

pristatymo sąlygas. Tas pats galioja ir atsarginėms dalims, jei jos yra originalios 
mūsų tiekiamos dalys. 
Mūsų atsakomybė už žalą, atsiradusią naudojant ne originalias atsargines dalis ar 
originalius priedus, netaikoma. 
Garantija netaikoma visoms dėvimoms dalims. 
Toliau pateiktame sąraše nurodytos svarbiausios atsarginės ir susidėvinčios dalys. 
 
Legenda: - Atsarginė dalis = E 
- Dėvimoji dalis = V 
- Dėvėtųjų dalių mazgas, kuriame yra dėvėtųjų dalių = VB 
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ĮVADAS 
 

Dėkojame, kad pasirinkote "Honda" variklį. Norime padėti jums pasiekti 
geriausių naujojo variklio rezultatų ir saugiai jį eksploatuoti. Šiame vadove 
pateikiama susijusi informacija; prieš pradėdami eksploatuoti variklį, atidžiai 
ją perskaitykite. Atsiradus gedimui arba iškilus klausimams dėl variklio, 
kreipkitės į įgaliotąjį "Honda" techninės priežiūros atstovą. Visa šiame 
leidinyje pateikta informacija pagrįsta publikavimo metu turima informacija. 
Čia pateikta informacija apie gaminį yra aktuali spausdinimo metu. 
"Honda Motor Co., Ltd." pasilieka teisę bet kada daryti pakeitimus be 
išankstinio įspėjimo ir neprisiimdama jokių įsipareigojimų. Jokia šio 
leidinio dalis negali būti atgaminama be raštiško leidimo. 
Šis vadovas turi būti laikomas nuolatine variklio dalimi ir turi būti perduotas 
naujam savininkui, jei variklis parduodamas. 
Papildoma informacija apie variklio paleidimą, stabdymą, veikimą ir 
nustatymus arba specialūs techninės priežiūros nurodymai. 
žr. šio variklio varomos įrangos naudojimo instrukciją. 
Jungtinės Valstijos, Puerto Rikas ir JAV Mergelių salos: Patariame 
perskaityti garantijos taisykles ir patikrinti, ar 
visiškai suprasite garantinę apsaugą ir savo, kaip savininko, atsakomybę. 
Garantijos taisyklės yra atskiras dokumentas, kurį turėjote gauti iš pardavėjo. 

 
SAUGUMO DUOMENYS 

 

 

 
NAUDOJIMO 
INSTRUKCIJOS MANUALE 
DELL'UTENTE 
INSTRUKTIEHANDLEIDING 

GXV340 - GXV390 
 

 

Atkreipkite dėmesį į savo ir kitų žmonių saugumą. Šiame vadove ir ant 
variklio rasite svarbios saugos informacijos. Atidžiai perskaitykite šią 
informaciją. 
Saugos pranešime nurodomas galimas sužeidimo pavojus jums ir kitiems 
asmenims. Kiekviena saugos nuoroda žymima įspėjamuoju simboliu ir  
vienu iš trijų raktinių žodžių DANGER, WARNING arba CAUTION. 

 
Šie raktažodžiai turi šias reikšmes: 

Jei nesilaikoma pateiktų nurodymų, 
kyla MAKSIMALUS PAVOJUS 
GYVYBEI arba PAVOJUS 
GYVYBEI PAVOJINGŲ SUŽALOJIMŲ. 
Jei nesilaikoma pateiktų 
nurodymus, kad yra pavojus gyvybei 
arba rimtų sužalojimų pavojus. 
Jei nesilaikysite pateiktų nurodymų, kils 
SUSIPAŽINIMO PAVOJUS. 

Kiekviena iš šių nuorodų suteikia informacijos apie pavojaus tipą, kuris yra 
galimas pasekmes ir taisomąsias priemones, kuriomis siekiama išvengti 
sužalojimų arba juos sumažinti. 

 
NUOSTOLIŲ PREVENCIJOS INFORMACIJA 

 
Be to, vadove yra ir kitų svarbių vietų, pažymėtų žodžiu ĮSPĖJIMAS. 

 
Šis žodis turi tokią reikšmę: 

Nesilaikant instrukcijų, gali būti sugadintas variklis arba kitas 
turtas. 

 
Ši informacija turėtų padėti išvengti žalos varikliui, kitam turtui ir aplinkai. 

 
 

 2005 m. Honda Motor Co., Ltd. -Visos teisės saugomos 
GXV340UT2-GXV390UT1 

34Z5N600 
00X34-Z5N-6000 
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Šio gaminio generuojama energija 
Remiantis Kalifornijos valstijos 

atliktais tyrimais, variklių 
išmetamosiose dujose yra 

cheminių medžiagų, kurios sukelia 
vėžį, apsigimimus ar pažeidžia 

reprodukcinius organus. 
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Tik Kanados tipams: Ant 
variklio yra ženkliukas 
prancūzų kalba. 

 

SAUGOS INFORMACIJA 

Susipažinkite su visų valdymo elementų veikimu, 

DALIŲ IR VALDIKLIŲ IŠDĖSTYMAS 
ĮVYNIOJIMO PRADŽIAMOKSLIS 

ir įsiminkite, kaip avariniu atveju greitai išjungti variklį. Prieš naudodami 
įrangą įsitikinkite, kad operatorius gavo pakankamus nurodymus. 
Neleiskite vaikams valdyti variklio. Laikykite vaikus ir gyvūnus atokiau 
nuo darbo vietos. 
Variklio išmetamosiose dujose yra nuodingo anglies monoksido. 
Neužveskite variklio be tinkamos ventiliacijos ir jokiu būdu nelaikykite jo 
uždarose patalpose. 
Variklis ir išmetamosios dujos eksploatuojant labai įkaista. Kai variklis 
veikia, laikykite jį bent 1 m atstumu nuo pastatų ir kitų įrenginių. Laikykite 
atokiau labai degias medžiagas ir nieko nedėkite ant veikiančio variklio. 

 

SAUGOS ŽENKLELIŲ PADĖTIS 

Ši lentelė įspėja apie galimus pavojus, kad išvengtumėte rimtų 
sužalojimų. Atidžiai perskaitykite. Jei lentelė atsiskyrė arba ją sunku 
įskaityti, kreipkitės į "Honda" atstovą, kad ją pakeistų. 

ALYVOS ĮPYLIMO 
DANGTELIS / ALYVOS 
MATUOKLIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALYVOS IŠLEIDIMO 

KAMŠTIS ELEKTRINIS 

STARTERIS 
(tipams su atitinkamais 
Įranga) 

APLINKA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UŽVEDIMO ĮTAISAI 

 
 
 

IŠMETIMO PUODAS 

 

USS 

 
 
 
 

 

Benzinas yra labai degus ir sprogus. Prieš pildami 
degalų, išjunkite variklį ir leiskite jam atvėsti. 

 
Im Abgas des Motors ist giftiges Kohlenmonoxid 
enthalten. Nicht in einem geschlossenem Bereich 
laufen lassen. 

 
 
 
 
 

 DEGALŲ ČIAUPO VALDYMO SVIRTIS 

 
Prieš pradėdami eksploatuoti perskaitykite naudojimo instrukciją. 
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DEGALŲ BAKO DANGTELIS 

DEGALŲ BAKAS 

ORO 
FILTRAS 

MOTORŲ 
VALDYMAS 
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 ĮRANGOS FUNKCIJŲ PATIKRINIMAIPRIEŠ PRADEDANT 

EKSPLOATUOTI 

 

Alyvos perspėjimo sistema (tipai su atitinkama įranga) 

Įspėjimo apie alyvos trūkumą sistema Oil Alert sukurta tam, kad būtų 
išvengta variklio pažeidimų dėl nepakankamo alyvos kiekio karteryje. Prieš 
alyvos lygiui karteryje nukrentant žemiau saugios ribos, "Oil Alert" sistema 
garsiniu signalu praneša, kad alyvos reikia papildyti. 

 
"Oil Alert" sistema nepakeičia alyvos patikros. Alyvos lygį reikia patikrinti 
prieš kiekvieną naudojimą. 

AR VARIKLIS PARUOŠTAS DARBUI? 

 

Kad užtikrintumėte savo saugumą ir kuo ilgesnį įrangos tarnavimo laiką, 
prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite variklio būklę. Prieš pradėdami 
eksploatuoti variklį, visus gedimus pašalinkite patys arba paveskite juos 
ištaisyti techninės priežiūros atstovui. 

 

Kai į variklio karterį reikia įpilti alyvos, pasigirsta "Oil Alert" signalas. Kai 
pasigirsta garsinis signalas, sustabdykite variklį ir įpilkite alyvos (žr. 9 
psl.). 

 

 
Zumerinis signalas rodo, kad alyvos lygis nepakankamas. 
Eksploatuojant variklį su nepakankamu alyvos kiekiu, gali būti 
rimtai pažeistas variklis. 

 
 
 

Prieš pradėdami prieš eksploataciją atliekamus patikrinimus, įsitikinkite, 
kad variklis yra lygus ir variklio jungiklis išjungtas. 

 

Prieš užvesdami variklį visada patikrinkite toliau nurodytus punktus: 
 

Patikrinkite bendrą variklio būklę 

 

1. Patikrinkite, ar variklio išorėje ir apačioje nėra alyvos arba degalų 
nuotėkio požymių. 

 

2. Pašalinkite per didelį purvą ar pašalinius daiktus, ypač aplink 
duslintuvą ir starterio laidą. 

 
3. Ieškokite pažeidimų požymių. 

 
4. Patikrinkite, ar visi skydai ir dangteliai uždėti ir ar visos veržlės ir 

varžtai priveržti. 
 

Patikrinkite variklį 
 

1. Patikrinkite degalų lygį (žr. 8 psl.). Pradėkite nuo pilnos 
Bakas padeda panaikinti arba sumažinti degalų papildymo 
pertraukas. 

 

2. Patikrinkite variklio alyvos lygį (žr. 9 psl.). Variklio veikimas su 
mažas alyvos lygis gali sugadinti variklį. 

 

Kai į variklio karterį reikia įpilti alyvos, pasigirsta "Oil Alert" (įrengtuose 
tipuose) signalas. Kai pasigirsta garsinis signalas, sustabdykite variklį ir 
įpilkite alyvos. 

 

3. Patikrinkite oro filtro elementą (žr. 10 psl.). Purvinas 
Oro filtro įdėklas trukdo oro srautui į karbiuratorių, todėl sumažėja 
variklio našumas. 

 

4. Patikrinkite šio variklio varomą įrangą. 
 

Jei prieš užvesdami variklį privalote laikytis atsargumo priemonių ar 
procedūrų, žr. šio variklio varomos įrangos naudojimo instrukciją. 

 
 
 
 
 
 

VOKIEČIŲ KALBA 3 

Netinkama šio variklio techninė priežiūra arba problemos 
nepašalinimas prieš pradedant eksploatuoti gali sukelti 
gedimą, dėl kurio gali būti sunkiai sužalotas arba kilti 
pavojus gyvybei. 

 
Prieš kiekvieną operaciją visada atlikite patikrinimą ir 
pašalinkite visas problemas. 
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OPERACIJA 

 

SAUGAUS NAUDOJIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS 

 

Prieš pirmą kartą naudodami variklį perskaitykite 2 puslapyje esantį skyrių 
SAUGUMO INFORMACIJA ir 3 puslapyje esantį skyrių PATIKRINIMAI 
PRIEŠ NAUDOJIMĄ. 

 

 
Saugos priemonių, kurių būtina laikytis paleidžiant, stabdant ar 
eksploatuojant variklį, ieškokite šio variklio varomos įrangos naudojimo 
instrukcijoje. 

 
Valdymo svirtis 

VARIKLIO UŽVEDIMAS 

 

1. Atidarykite degalų čiaupą (nustatykite į ON). 

DEGALŲ ČIAUPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Norėdami užvesti šaltą variklį, nustatykite valdymo svirtį į padėtį 
CHOKE. 

MOKESČIŲ LYGIS 

 

Valdymo svirtimi valdomas variklio jungiklis, droselio sklendė ir droselis. 
 

OFF ---------Išjunkite variklį išjungdami uždegimą. Visose kitose valdymo 
svirties padėtyse laikykite uždegimą įjungtą. 

 

MIN. --------Dėl variklio veikimo tuščiąja eiga. 
 

MAX. --------iš naujo paleisti įšilusį variklį ir varikliui veikti didžiausiu 
greičiu. 

 

CHOKE ------Pagausina degalų mišinį, kad būtų galima užvesti šaltą 
variklį. 

 
Čia pavaizduota valdymo svirtis prijungta prie variklio varomos įrangos 
nuotolinio valdymo pulto. Informacijos apie nuotolinio valdymo pultą 
rasite atitinkamos įrangos instrukcijose. 

Norėdami užvesti šiltą variklį, palikite valdymo svirtį MAX padėtyje. 
 

Čia pavaizduota valdymo svirtis prijungta prie variklio varomos įrangos 
nuotolinio valdymo pulto. Informacijos apie nuotolinio valdymo pultą rasite 
atitinkamos įrangos instrukcijose. 

 

3. Nustatykite variklio jungiklį į padėtį ON. 
 

Šio variklio varoma įranga gali būti su 
turėti nuotolinį variklio jungiklį. Informacijos apie nuotolinį perjungimą 
rasite atitinkamos įrangos instrukcijose. 

 
 
 
 
 
 

MOKESČIŲ LYGIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 VOKIEČIŲ KALBA 

 
Anglies monoksidas yra toksiškas. Įkvėpus šių dujų galima 
netekti sąmonės ir net mirti. 

 
Venkite vietų ar veiksmų, kuriuose galite susidurti su anglies 
monoksidu. 

APLINKA 

MAX. 

MIN. 

OFF 

ON

E 

APLINKA 

 

MAX. 
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4. Įjunkite  starterį. VARIKLIO IŠJUNGIMAS 

 

ĮVYNIOJIMO PRADŽIAMOKSLIS 
 

Palengva traukite paleidimo rankeną, kol pajusite pasipriešinimą, tada 
greitai patraukite rankeną. Atsargiai grąžinkite pakilimo rankeną. 

Jei norite sustabdyti variklį avariniu atveju, valdymo svirtį perkelkite į OFF 
padėtį. Įprastomis sąlygomis naudokite šią procedūrą. 

 
1. Nustatykite valdymo svirtį į padėtį OFF (išjungta). 

 
Čia pavaizduota valdymo svirtis prijungta prie variklio varomos įrangos 
nuotolinio valdymo pulto. Informacijos apie nuotolinio valdymo pultą rasite 
atitinkamos įrangos instrukcijose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neleiskite starterio rankenai atsitrenkti į variklį. Grįžkite lėtai, kad 
nepažeistumėte starterio. 

 
ELEKTRINIS STARTUOTOJAS (tipai su atitinkama įranga): 

 
Elektrinis starteris jungiamas prie nuotolinio jungiklio, esančio ant variklio 
varomos įrangos. Informacijos apie nuotolinį perjungimą rasite 
atitinkamos įrangos instrukcijose. 

 
Pasukite variklio jungiklio raktelį į padėtį START ir laikykite jį šioje 
padėtyje, kol variklis įsijungs. 

 
Jei variklis neužsiveda per 5 sekundes, atleiskite variklio jungiklio raktelį ir 
palaukite bent 10 sekundžių prieš bandydami užvesti variklį dar kartą. 

 
 

2. Išjunkite variklio jungiklį (nustatykite jį į OFF). 
 

Šio variklio varoma įranga gali būti su 
turėti nuotolinį variklio jungiklį. Informacijos apie nuotolinį perjungimą 
rasite atitinkamos įrangos instrukcijose. 

 
3. Užsukite degalų čiaupą (nustatykite į padėtį OFF). 

 
DEGALŲ ČIAUPAS 

 

 

Elektrinį starterį veikiant ilgiau nei 5 sekundes, starteris perkaista ir 
gali būti sugadintas. 

 

Užvedus variklį, atleiskite variklio jungiklio raktelį, kad jis grįžtų į ON 
padėtį. 

 

Jei varikliui užvesti valdymo svirtis buvo nustatyta į padėtį CHOKE, 
varikliui įšilus palaipsniui perjunkite ją į padėtį MAX. arba MIN. 

 

Čia pavaizduota valdymo svirtis prijungta prie variklio varomos įrangos 
nuotolinio valdymo pulto. Informacijos apie nuotolinio valdymo pultą 
rasite atitinkamos įrangos instrukcijose. 

MOKESČIŲ LYGIS 
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MAX. 

MIN. 

APLINKA 

MOKESČIŲ 

LYGIS 

OFF 

OFF 
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VARIKLIO SŪKIŲ SKAIČIAUS REGULIAVIMAS 

 

Valdymo svirtimi nustatykite norimą variklio sūkių skaičių. 
 

Čia pavaizduota valdymo svirtis prijungta prie varikliu varomos įrangos 
nuotolinio valdymo pulto. Informacija apie 
Nuotolinio perjungimo ir variklio sūkių skaičiaus rekomendacijas rasite 
atitinkamos įrangos instrukcijose. 

 
MOKESČIŲ LYGIS 
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MAX. 

MIN. 



05/04/18 17:19:39 34Z5N600_7 

 

 

 

VARIKLIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

TINKAMOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SVARBA 

Norint užtikrinti saugų, ekonomišką ir be sutrikimų veikiantį darbą, būtina 
gera priežiūra. Tai taip pat padeda mažinti aplinkos taršą. 

Kad sumažintumėte gaisro ar sprogimo pavojų, dirbdami prie benzino 
būkite ypač atsargūs. Dalims valyti naudokite tik nedegų tirpiklį, ne 
benziną. Saugokite, kad cigaretės, kibirkštys ir liepsnos nepatektų į 
visas kuro dalis. 

Atminkite, kad įgaliotasis "Honda" techninės priežiūros atstovas geriausiai 
žino jūsų variklį ir yra optimaliai pasirengęs atlikti techninę priežiūrą ir 
remontą. 
Norėdami užtikrinti aukščiausią kokybę ir patikimumą, remontui ir keitimui 
naudokite tik naujas originalias "Honda" arba lygiavertes dalis. 

 

 
 
 
 
 

Kad galėtumėte tinkamai prižiūrėti variklį, šiuose puslapiuose pateikiamas 
techninės priežiūros grafikas, įprastinės patikros procedūros ir paprastos 
techninės priežiūros procedūros naudojant pagrindinius rankinius įrankius. 
Kitos techninės priežiūros procedūros, kurios yra sudėtingesnės arba 
kurioms reikia specialių įrankių, turėtų būti 
palikite kvalifikuotam personalui, pavyzdžiui, "Honda" technikui arba 
kvalifikuotam mechanikui. 

 
Techninės priežiūros grafikas taikomas įprastomis eksploatavimo 
sąlygomis. Jei variklis eksploatuojamas sunkiomis sąlygomis, pvz., nuolat 
dirbant didele apkrova arba aukštoje temperatūroje, arba neįprastai 
drėgnomis ar dulkėtomis sąlygomis, dėl individualių reikalavimų kreipkitės į 
techninės priežiūros atstovą. 

 
Taršos kontrolės prietaisų ir sistemų techninę priežiūrą, keitimą ir 

remontą gali atlikti bet kuri variklių remonto įmonė arba fizinis asmuo, 

jei naudojamos dalys, sertifikuotos pagal EPA standartus. 

 
SAUGA ATLIEKANT TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBUS 

Toliau išvardytos kai kurios svarbiausios saugos priemonės. Tačiau 
neįmanoma paminėti visų įmanomų pavojų, kurie gali kilti atliekant 
techninės priežiūros darbus, ir aprašyti atitinkamų atsargumo priemonių. Tik 
jūs galite nuspręsti, ar tam tikrą darbo etapą reikia atlikti, ar ne. 

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PLANAS 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
◆ Pakeiskite tik popieriaus įdėklo tipą. 

 

(1) Dažniau prižiūrėkite, kai naudojamas dulkėtoje aplinkoje. 
 
 
 
 
 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ar remonto darbus, 
įsitikinkite, kad variklis yra išjungtas, kad pašalintumėte kelis galimus 
pavojus: 

(2) 
 
 
 
 

(3) 

Šią techninę priežiūrą turėtų atlikti techninės priežiūros atstovas, 
nebent turite tinkamus įrankius ir techninę kvalifikaciją. Techninės 
priežiūros procedūrų ieškokite "Honda" dirbtuvių vadove. 

 
Komercinės paskirties įrenginiuose pildykite darbo valandų žurnalą, 
kad nustatytumėte tinkamus techninės priežiūros intervalus. 

- Apsinuodijimas anglies monoksidu dėl variklio išmetamųjų dujų. 

Visada užtikrinkite pakankamą ventiliaciją, kai variklis veikia. 
- Nudegimai prisilietus prie karštų dalių. 

Prieš liečiant atitinkamas dalis, leiskite varikliui ir išmetimo sistemai 
atvėsti. 

- Sužeidimai dėl sąlyčio su judančiomis dalimis. 

Neužveskite variklio, nebent taip nurodyta. 
Pirmiausia perskaitykite instrukcijas ir įsitikinkite, kad turite reikiamų 
įrankių ir žinių. 

Nesilaikant techninės priežiūros grafiko, gali atsirasti gedimų, kuriems 
garantija netaikoma. 
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Netinkama techninė priežiūra arba problemos neištaisymas 
prieš pradedant eksploatuoti gali sukelti gedimą, dėl kurio 
gali būti sunkiai ar gyvybei pavojingas sužalojimas. 

 
Visada laikykitės šiame vadove pateiktų patikros ir 
techninės priežiūros rekomendacijų ir (arba) grafikų. 

 
Jei tiksliai nesilaikoma techninės priežiūros instrukcijų ir 
atsargumo priemonių, kyla pavojus sunkiai susižeisti ar 
netekti gyvybės. 

 
Visada laikykitės šiame vadove nurodytų procedūrų ir 
atsargumo priemonių. 

ĮPRASTAS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 
LAIKOTARPIS (3) 

Palaukite kiekvieną nurodytą 

mėnesio arba darbo valandų 

intervalą, atsižvelgiant į tai, kas 

įvyks anksčiau. 

COUNTRY 

Su 

kiekvienu 

naudojimu 

Pirma

sis 

mėnu

o arba 

20 

Valando
s 

Kas 3 

mėnesi

us arba 

50 

Valando
s 

Kas 6 

mėnesi

us arba 

100 

Valando
s 

Kiekvienai

s metais 

arba 

kas 

300 

Valando
s 

Žr. 

pusla

pį 

Variklio alyva Lygis 

valdymas 

     9 

Keisti      9 

Oro filtras Patikrinkite      10 

Švarus   (1)   

Pakeisti     ＊ 

Uždegimo žvakė Patikrinkite - 

nustatyti 

     10 

Pakeisti      

Apsauga nuo 

kibirkščiavimo (tipai 

su atitinkamais 

Įranga) 

Švarus      11 

Tuščiosios eigos greitis Patikrinkite - 

nustatyti 

    (2) Seminaras 
- 

Rankinis 
Vožtuvų klirensas Patikrinkite - 

nustatyti 

    (2) Seminaras 
- 

Rankinis 
Degimo kamera Švarus Kas 250 valandų (2) Seminaras 

- 

Rankinis 
Degalų bakas 

u. -filtras 

Švarus     (2) Seminaras 
- 

Rankinis 
Kuro žarna Patikrinkite Kas dvejus metus 

(Jei reikia, pakeiskite) (2) 

Seminaras 
- 

Rankinis 
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DEGALŲ PYLIMAS 

 
Rekomenduojami degalai 

 
 
 
 

 
Šis variklis skirtas naudoti bešvinį benziną. Bešvinio benzino variklyje ir 
ant uždegimo žvakės susidaro mažiau nuosėdų, be to, pailgėja išmetimo 
sistemos eksploatavimo laikas. 

Degalų papildykite gerai vėdinamoje vietoje, išjungę variklį. Leiskite 
varikliui atvėsti, jei prieš tai jis buvo įjungtas. Degalus pilkite atsargiai, kad 
jie neišsilietų. Nepildykite degalų bako iki galo. Pripildykite baką iki 
viršutinio ribinio lygio, esančio žemiau bako įpylimo kaklelio, kad liktų 
vietos galimam degalų išsiplėtimui. Priklausomai nuo darbo sąlygų, degalų 
lygį gali tekti sumažinti. Pripildę degalų, gerai užsukite degalų bako 
dangtelį. 

 
Niekada nepilkite degalų varikliui pastate, kuriame benzino garai gali patekti į 
liepsnas ar kibirkštis. Benziną laikykite atokiau nuo degimo lempučių, kepsninių, 
elektros prietaisų, elektrinių įrankių ir pan. 

 

Išsilieję degalai kelia ne tik gaisro pavojų, bet ir žalą aplinkai. 
Išsiliejusius degalus nedelsiant nuvalykite. 

 

Informacijos apie deguonimi praturtintus degalus rasite 15 puslapyje . 
 

VARIKLIO ALYVA 
 

 

 
Degalai gali pažeisti dažus ir tam tikrų rūšių plastiką. Būkite 
atsargūs, kad pildami degalus jų neišlietumėte. Dėl išsiliejusių 
degalų atsiradusiai žalai netaikoma ribota platintojo garantija. 

 
Niekada nenaudokite pasenusio ar užteršto benzino arba alyvos ir (arba) 
benzino. 
Naudokite mišinį. Pasirūpinkite, kad į degalų baką nepatektų nei purvo, nei 
vandens. 
Dirbant didele apkrova, kartais gali pasigirsti lengvas stuksenimas arba 
skambėjimas (metalinis stuksenimas). 
Tai nėra priežastis nerimauti. 

Alyva yra lemiamas veiksnys, lemiantis variklio veikimą ir tarnavimo laiką. 
Keturtakčiams varikliams naudokite plaunamąją aktyviąją variklinę alyvą. 

 
Rekomenduojama alyva 

SAE klampumo klasės 

Keturtakčiams varikliams 
naudokite variklinę alyvą, 
atitinkančią arba viršijančią API 
SJ, SL arba lygiavertės 
eksploatacinės klasės 
reikalavimus. Kad įsitikintumėte, 
visada patikrinkite ant alyvos 
rezervuaro esančią API 
eksploatavimo etiketę, 

 
Jei esant pastoviam variklio sūkių dažniui ir normaliai apkrovai 
atsiranda stuksenimas arba skambėjimas, pakeiskite degalų markę. 
Jei 

kad jame yra raidės SJ, SL arba 
atitinkamos. 

APLINKOS TEMPERATŪRA 

klaksėjimas ar skambėjimas nesiliauja, kreipkitės į įgaliotąjį "Honda" 
serviso atstovą. 

 

 
Eksploatuojant variklį su nuolatiniu stuksenimu ar 
skambėjimu, gali būti pažeistas variklis. 

Bendram naudojimui rekomenduojama naudoti SAE 10W-30 alyvą. Jei 
vidutinė temperatūra jūsų vietovėje atitinka nurodytą intervalą, galima naudoti 
ir kitą lentelėje nurodytą klampą. 

 

Variklio veikimas esant nuolatiniam stuksenimui ar skambėjimui laikomas 
laikoma netinkamu naudojimu, o ribota platintojo garantija netaikoma dėl 
netinkamo naudojimo sugadintoms dalims. 

 

1. Sustabdę variklį ir stovėdami ant lygaus pagrindo, nuimkite 
degalų bako dangtelį ir patikrinkite degalų lygį. 

2. Kai degalų lygis žemas, papildykite degalų atsargas. Nepripildykite 
degalų bako daugiau, nei nustatyta viršutinė riba. Prieš užvesdami 
variklį nuvalykite išsiliejusius degalus. 

 

DEGALŲ BAKO DANGTELIS ALYVOS ĮPYLIMO KAKLELIS 

 
 
 
 
 
 
 

AUKŠTESNYSIS LYGIS 

 
 
 

 

8 VOKIEČIŲ KALBA 

 

Benzinas yra labai degus ir sprogus, todėl pildami degalų 
galite patirti nudegimų arba rimtai susižeisti. 

Išjunkite variklį ir saugokite nuo karščio, kibirkščių ir 
liepsnos. 
Degalų pilkite tik lauke. 
Išsiliejusį benziną nedelsiant nuvalykite. 

Bešvinis benzinas 
 JAV ''Siurblio oktaninis skaičius'' 86 arba didesnis 

Išskyrus JAV Tyrimų oktaninis skaičius 91 arba didesnis 
''Siurblio oktaninis skaičius'' 86 arba didesnis 
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TARPINĖ 

ALYVOS 

IŠLEIDIMO 

KIŠTUKAS 

   

 

Alyvos lygio tikrinimas4 . Tvirtai užsukite alyvos įpylimo dangtelį ir (arba) lašintuvą. 
 

Patikrinkite variklio alyvos lygį, kai variklis yra sustabdytas ir lygus.  
ÖLEINFÜLLVERSCHLUSS/ÖLMESSSTAB 

 

1. Nuimkite alyvos bako dangtelį ir nuvalykite tepalo piltuvėlį ir nuvalykite. 
 

2. Įstatykite alyvos bako dangtelį ir (arba) lazdelę į alyvos bako atramą jos 
neįsukdami, tada vėl ištraukite. Alyvos lygį užfiksuokite ant matuoklio. 

 
3. Jei alyvos lygis yra arti apatinės ribos žymės ant matuoklio arba 

žemiau jos, pripilkite rekomenduojamos alyvos (žr. 8 psl.) iki viršutinės 
ribos žymės. Neperpildykite. 

 
 
 
 
 

AUKŠTE

SNYSIS 

LYGIS 

 

 

ŽEMIAU ESANTIS 

4. Tvirtai užsukite  alyvos įpylimo dangtelį ir (arba) 
lašintuvą. PEGEL 

 

ALYVOS ĮPYLIMO 

ANGA 

ALYVOS ĮPYLIMO DANGTELIS / 

ALYVOS MATUOKLIS 

 

 

 

 

AUKŠTESNYSIS LYGIS 

 

 

ŽEMESNIS LYGIS 

 

Eksploatuojant variklį esant žemam alyvos lygiui, gali būti pažeistas 
variklis. 

 

Kai į variklio karterį reikia įpilti alyvos, pasigirsta "Oil Alert" (įrengtuose 
tipuose) signalas. Kai pasigirsta garsinis signalas, sustabdykite variklį ir 
įpilkite alyvos. 

 
Alyvos keitimas 

 

Išpilkite panaudotą alyvą, kai variklis yra šiltas. Šilta alyva išteka greitai ir 
visiškai. 

 

1. Norėdami surinkti alyvą, padėkite tinkamą indą po varikliu, tada 
nuimkite alyvos bako dangtelį ir (arba) lašintuvą, alyvos išleidimo 
kamštį ir poveržlę. 

 

2. Leiskite alyvai visiškai ištekėti, tada vėl uždėkite alyvos išleidimo kamštį 
su nauja poveržle ir tvirtai priveržkite. 

 

Panaudota variklio alyva turi būti šalinama aplinkai nekenksmingu būdu. 
Rekomenduojame panaudotą alyvą sandariai uždarytoje taroje atiduoti 
perdirbimo centrui arba klientų aptarnavimo punktui. Neišmeskite 
panaudotos alyvos į šiukšlių dėžę, kanalizaciją, kanalizaciją ar ant žemės. 

 

3. Pripilkite rekomenduojamos alyvos (žr. 8 psl.), varikliui stovint 
horizontalioje padėtyje, kol bus pasiekta viršutinė ribinė žymė ant 

matuoklio. 
Eksploatuojant variklį esant žemam alyvos lygiui, gali būti pažeistas 
variklis. 

 

Kai į variklio karterį reikia įpilti alyvos, pasigirsta "Oil Alert" (įrengtuose 
tipuose) signalas. Kai pasigirsta garsinis signalas, sustabdykite variklį ir 
įpilkite alyvos. 
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 ORO FILTRAS UŽDEGIMO ŽVAKĖ 

 

Nešvarus oro filtras trukdo oro srautui patekti į karbiuratorių, todėl 
sumažėja variklio našumas. Jei variklis eksploatuojamas labai 
dulkėtoje aplinkoje, oro filtrą reikia valyti dažniau nei 

Rekomenduojamos 
uždegimo žvakės: 

BPR5ES (NGK) 
W16EPR-U (DENSO) 

Priežiūros grafikas valyti. 
 

Jei variklis eksploatuojamas be oro filtro elemento arba su pažeistu oro 
filtro elementu, į variklį patenka nešvarumų, todėl variklis greitai 
dėvisi. Tokio tipo pažeidimams netaikoma ribota platintojo 
garantija. 

 
Peržiūrėkite 

Rekomenduojama uždegimo žvakė turi reikiamą šilumos vertę, atitinkančią įprastą 
variklio darbo temperatūrą. 

 

 
Netinkama uždegimo žvakė gali sugadinti variklį. 

 
Kad uždegimo žvakė veiktų gerai, turi būti tinkamas tarpas tarp elektrodų ir ant jos 
neturi būti nuosėdų. 

 
Nuimkite oro filtro dangtelį ir patikrinkite filtro įdėklus. Išvalykite arba 
pakeiskite nešvarų filtro elementą. Visada pakeiskite pažeistą filtro 
elementą. 

1. Atjunkite uždegimo 
žvakės jungtį ir visus 
Pašalinkite nešvarumus 
uždegimo žvakės srityje. 

ŽVAKĖS KIŠTUKAS 

 

Valymas 

 
1. Atsukite sparnuotąją veržlę 

nuo oro filtro dangtelio ir 
nuimkite dangtelį. 

 
2. Išimkite oro filtro 

įdėklus. 
 

3. Nuimkite putų oro filtro 
elementą nuo popierinio 
oro filtro elemento. 

 
SPARNŲ MOTINA 

 

 
ORO FILTRO 
DANGTELIS 

 
 

POPIERINIS ORO FILTRO 
ELEMENTAS 

2. Uždegimo žvakė su 
Atsukite 13/16 colių veržliaraktį. 

 
3. Patikrinkite uždegimo žvakę. 

Pakeiskite uždegimo žvakę, jei ji 
yra pažeista arba labai užteršta, 
jei sandarinimo poveržlė blogos 
būklės arba jei elektrodai 
susidėvėję. 

 
4. Sureguliuokite elektrodų tarpą 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠONINIS ELEKTRODĖLIS 

4. Patikrinkite abu oro filtro 
įdėklus ir, jei jie pažeisti, 
pakeiskite. 

PUTŲ ORO FILTRO 
ELEMENTAS 

Uždegimo žvakė su  0,70- 0,80mm 

Išmatuokite vielos matuoklį.  Elektrodų tarpas  
  

Popierinį oro filtro elementą 
visada reikia keisti nustatytais 
intervalais (žr. 7 psl. ). 

 
5. Jei naudojate pakartotinai, išvalykite oro filtro įdėklus. 

 
 

ORO FILTRO 
PAGRINDAS 

Jei reikia, pataisykite atsargiai 
sulenkdami šoninį elektrodą. 
Nominalus tarpas tarp 
elektrodų: 0,70-0,80 mm 

 
5. Atsargiai išimkite uždegimo 

žvakę iš 

TARPINĖ 

 
 

   
   

Popierinis filtro elementas: kelis kartus trenkite filtro elementą į kietą 
paviršių, kad pašalintumėte nešvarumus, arba išpūskite suspaustą orą 
[ne daugiau kaip 207 kPa (2,1 kgf/cm )] iš vidaus per filtro elementą. 
Niekada nebandykite šepetėliu nuplauti nešvarumų, nes taip jie pateks į 
pluoštus. 

Įsukite rankomis, kad 
neišplėštumėte sriegio. 

 
6. Po to, kai žvakė bus pritvirtinta, priveržkite ją 13/16 colių veržliarakčiu, 

kad suspaustumėte poveržlę. 
 

Putų filtro įdėklas: išvalykite šiltu muiluotu vandeniu, nuplaukite ir leiskite 
gerai išdžiūti. Arba valykite nedegiu tirpikliu ir leiskite išdžiūti. Įdėkite filtro 
elementą į švarų 
Įpilkite variklio alyvos, tada išspauskite alyvos perteklių. Jei putose lieka 
per daug alyvos, užvedus variklį jis dūmija. 

 
6. Nuvalykite nešvarumus nuo oro filtro korpuso vidaus ir dangčio drėgnu 

skudurėliu. Įsitikinkite, kad į oro kanalą, vedantį į karbiuratorių, nepateko 
nešvarumų. 

 
7. Uždėkite putų filtro įdėklą ant popierinio įdėklo ir sumontuokite 

surinktą oro filtrą. 

7. Naują uždegimo žvakę reikia priveržti dar 1/2 apsisukimo, kad būtų 
suspausta poveržlė. 

 
8. Panaudotą uždegimo žvakę reikia priveržti 1/8 - 1/4 apsisukimo, kad 

būtų suspausta poveržlė. 
 

 
Atsilaisvinusi uždegimo žvakė gali perkaisti ir sugadinti variklį. Per 
daug priveržę uždegimo žvakę galite pažeisti cilindro galvutės 
sriegį. 

 
9. Uždėkite uždegimo žvakės dangtelį ant uždegimo žvakės. 

 

Uždėkite oro filtro dangtelį ir tvirtai priveržkite sparnuotąją veržlę. 
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Apsauga nuo RADIJO (tipai su atitinkama įranga) 

 
Priklausomai nuo variklio tipo, kibirkščių gaudytuvas montuojamas 
standartiškai arba kaip papildoma įranga. Kai kuriose vietovėse draudžiama 
eksploatuoti variklį be kibirkščių gaudyklės. Patikrinkite vietos įstatymus ir 
taisykles. Kibirkščių slopintuvą galima įsigyti iš įgaliotų "Honda" techninės 
priežiūros atstovų. 

 
Kad kibirkščių ribotuvas veiktų pagal paskirtį, jį reikia prižiūrėti kas 100 
valandų. 

NAUDINGI PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS 

VARIKLIO SAUGOJIMAS 

 
Paruošimas saugojimui 

Tinkamas paruošimas sandėliavimui yra būtinas, kad variklis veiktų be 
sutrikimų ir gerai atrodytų. Atlikę toliau nurodytus veiksmus išvengsite variklio 
veikimo ir išvaizdos pablogėjimo. 
variklį paveikia rūdys ir korozija, o vėl pradėjus eksploatuoti variklį, jį 
lengviau užvesti. 

 

Jei variklis veikė, duslintuvas bus karštas. Prieš atlikdami kibirkšties ribotuvo 
priežiūrą, leiskite duslintuvui atvėsti. 

 
Kibirkšties ribotuvo nuėmimas 

 
1. Atsukite tris 5 mm varžtus nuo duslintuvo apsaugos. 

 
2. Atsukite 8 mm varžtą, atsukite dvi 8 mm veržles, tada nuo cilindro 

nuimkite duslintuvo apsaugą, identifikacinę plokštelę, duslintuvą ir 
tarpiklį. 

 
3. Nuimkite kibirkščių ribotuvą nuo duslintuvo (būkite atsargūs, kad 

nepažeistumėte ekrano). 

 DUSLINTUVAS DUSLINTUVO 
APSAUGA 

 
5 mm varžtas (3) 

 
 
 
 
 

KIBIRKŠTIES RIBOTUVO 

TARPIKLIS 

8 mm varžtas 

 
IDENTIFIKAVIMO PLOKŠTELĖ 

8 mm veržlė (2) 

Valymas 

Jei variklis buvo eksploatuojamas, prieš pradėdami jį valyti, leiskite jam 
atvėsti bent pusvalandį. Nuvalykite visus išorinius paviršius, pašalinkite 
dažų pažeidimus ir plonu alyvos sluoksniu padenkite rūdžių pažeistas dalis. 

 

 
Dėl laistymo sodo žarna arba plovimo slėginiu plovikliu vanduo gali 
patekti į oro filtrą arba 
Duslintuvo anga. Jei oro filtre yra vandens, filtro elementas prisisotina 
ir į oro filtrą arba duslintuvą patekęs vanduo gali patekti į cilindrą ir jį 
sugadinti. 

 
Kuro 

Ilgai laikant benzinas oksiduojasi ir sensta. Dėl pasenusio benzino kyla 
užvedimo problemų ir lieka lipnių likučių, kurie užkemša degalų sistemą. 
Jei laikymo metu variklyje esantis benzinas sensta, karbiuratorių ir kitas 
degalų sistemos dalis gali tekti remontuoti arba keisti. 

 
Laikas, kurį benzinas gali išbūti degalų bake ir karbiuratoriuje ir nesukelti 
gedimų, priklauso nuo tokių veiksnių kaip benzino mišinys, laikymo 
temperatūra ir degalų bako lygis (iki pusės ar iki galo). Pusiau pripildytame 
degalų bake esantis oras skatina degalų senėjimą. Labai aukšta laikymo 
temperatūra pagreitina degalų senėjimą. Problemų su degalais gali kilti 
jau po kelių mėnesių ar net anksčiau, jei į degalų baką buvo įpilta ne 
šviežio benzino. 

 

Kibirkšties ribotuvo valymas ir 

tikrinimas 

 
1. Nuo kibirkšties ribotuvo ekrano 

nuvalykite alyvos ir anglies nuosėdas. 
Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte 
ekrano. Pakeiskite kibirkšties ribotuvą, 
jei jame yra įtrūkimų arba skylių. 

 

 
KIBIRKŠČIŲ 
GAUDYKLĖS 
EKRANAS 

Degalų sistemos pažeidimams ar variklio veikimo problemoms, 
atsiradusioms dėl aplaidaus saugojimo, ribota platintojo garantija netaikoma. 

 
Įpilkite specialiai sukurto benzino stabilizatoriaus, kad pailgintumėte 
degalų laikymo trukmę, arba visiškai ištuštinkite degalų baką ir 
karbiuratorių, kad išvengtumėte degalų senėjimo problemų. 

 

2. Įdėkite tarpiklį, kibirkščių slopintuvą, duslintuvą, identifikavimo plokštelę ir 
duslintuvo apsaugą atvirkštine išmontavimo tvarka. 
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Benzino stabilizatoriaus pridėjimas, siekiant prailginti 

degalų laikymo trukmę 

 
Jei į baką įpilama benzino stabilizatoriaus, degalų bakas turi būti pripildytas 
šviežio benzino. Jei bakas pripildytas tik iki pusės, laikymo metu bake 
esantis oras skatina degalų senėjimą. Jei degalams papildyti naudojate 
atsarginį kanistrą, įsitikinkite, kad jis visada pripildytas šviežio benzino. 

 
1. benzino stabilizatoriaus įpilama pagal gamintojo nurodymus. 

 
Variklio alyva 

 
1. Pakeiskite variklio alyvą (žr. 9 psl.). 

 
2. Atsukite uždegimo žvakę (žr. 10 psl.). 

 
3. Į cilindrą įpilkite valgomąjį šaukštą (5-10 cm ) švarios variklinės alyvos. 

 
4. Kelis kartus patraukite starterio virvę, kad alyva pasiskirstytų cilindre. 

 
5. Įsukite uždegimo žvakę atgal. 

 

2. Įpylus benzino stabilizatoriaus, 10 minučių paleiskite variklį atvirame 
ore, kad karbiuratoriuje esantis neapdorotas benzinas būtų pakeistas 
apdorotu benzinu. 

 
3. Išjunkite variklį ir užsukite degalų čiaupą (nustatykite OFF). 

 
DEGALŲ ČIAUPAS 

6. Pradinę virvę traukite lėtai, kol pajusite pasipriešinimą. (Čia 
aušinimo ventiliatoriaus indekso ženklas sutampa su indekso 
ženklu ant ventiliatoriaus dangtelio). 
Taip uždaromi vožtuvai, kad į cilindrą nepatektų drėgmės. Atsargiai 
nukreipkite starterio virvę atgal. 

 
INDEKSO 

ŽENKLELIAI 
 

VENTILIATORIAUS RATAS 

 
 
 
 
 

 
VENTILIATORIAUS DANGTELIS 

 

 
Degalų bako ir karbiuratoriaus ištuštinimas 

 

 

 
 

1. Po karbiuratoriumi pastatykite benzinui skirtą indą ir naudokite piltuvėlį, 
kad benzinas neišsilietų. 

 
2. Nuimkite išleidimo kamštį ir tarpiklį, tada išpilkite benziną iš 

Išpilkite plūdės kamerą į benzinui skirtą indą. 
 

3. Užsukite degalų čiaupą (nustatykite į ON). Dėl to degalų bako turinys 
gali nutekėti per plūdės kamerą. 

Sandėliavimo priemonės 

Jei variklis bus laikomas su benzinu degalų bake ir karbiuratoriuje, svarbu 
sumažinti benzino garų užsidegimo riziką. Pasirinkite gerai vėdinamą 
sandėliavimo vietą toliau nuo įrangos, kuri naudoja 
veikia liepsnos, pavyzdžiui, krosnis, vandens šildytuvas ar drabužių džiovyklė. 
Taip pat venkite vietų, kuriose kibirkščiuoja 
veikia elektros variklis arba naudojami elektriniai įrankiai. 

 
Jei įmanoma, venkite sandėliavimo patalpų, kuriose yra didelė drėgmė, 
nes tai skatina rūdijimą ir koroziją. 

 
Jei degalų bakas nėra visiškai ištuštintas, degalų čiaupą laikykite 
užsuktą (OFF), kad išvengtumėte galimo degalų nuotėkio. 

 
Įrangą pastatykite taip, kad variklis būtų lygus. Dėl pakreipimo gali ištekėti 
degalų arba alyvos. 

 
Atvėsus varikliui ir išmetimo sistemai, uždenkite variklį, kad apsaugotumėte 
jį nuo dulkių. Kai variklis ir išmetimo sistema yra įkaitę, tam tikros 
medžiagos gali užsidegti arba išsilydyti. Nenaudokite plastikinės plėvelės 
kaip dulkių dangčio. Dėl nepralaidžios dangos aplink variklį kaupiasi 
drėgmė, todėl jis rūdija ir koroduoja. 

 
 
 
 
 
 

UŽDARYMAS 

 

 
DRENAŽO 
KIŠTUKAS 

ĮJUNGTAS DEGALŲ 

ČIAUPAS 

Jei tipo su elektriniu starteriu akumuliatorius yra, jį reikia įkrauti kartą per 
mėnesį, kol variklis laikomas sandėlyje. 
Tai padeda prailginti akumuliatoriaus naudojimo laiką. 

 
 

PLOVIMO KAMERA 
 

4. Ištuštinę plūdės kamerą ir degalų baką, įstatykite išleidimo kamštį su 
tarpine ir tvirtai priveržkite. 

12 

 
 
 
VOKIEČIŲ KALBA 

 

Benzinas yra labai degus ir sprogus, todėl dirbdami su 
degalais galite patirti nudegimų arba rimtai susižeisti. 

Išjunkite variklį ir saugokite nuo karščio, kibirkščių ir 
liepsnos. 
Benziną naudokite tik lauke.  Išsiliejusį benziną 
nedelsiant nuvalykite. 

OFF 
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Eksploatacijos atnaujinimas 

Patikrinkite variklį pagal skyriuje pateiktą aprašymą 
ŠEIMOS PRIEMONĖS, KURIOS TURI BŪTI NAUDOJAMOS prieš 
pradedant naudoti šį vadovą (žr. 3 psl.). 

 
Jei degalai buvo išpilti ruošiant saugoti, į baką pripilkite šviežio benzino. Jei 
degalams papildyti naudojate atsarginį kanistrą, įsitikinkite, kad jis visada 
pripildytas šviežio benzino. Laikui bėgant benzinas oksiduojasi ir sensta, 
todėl kyla užvedimo problemų. 

 
Jei ruošiant guolius cilindras buvo padengtas alyvos plėvele, užvedant 
variklis trumpam užsidegs. Tai normalu. 

 
TRANSPORTAS 

 

Jei variklis veikė, prieš kraudami varikliu varomą įrangą į transporto 
priemonę leiskite jam atvėsti bent 15 minučių. Jei variklis ir išmetimo 
sistema įkaista, galite nudegti, o šalia esančios degios medžiagos gali 
užsidegti. 

 
Transportuodami variklį laikykite horizontaliai, kad išvengtumėte degalų 
nuotėkio. Pasukite degalų čiaupą į padėtį OFF (žr. 5 psl. ). 

NETIKĖTŲ PROBLEMŲ ŠALINIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIKLIO GALIOS 

TRŪKUMAS 

Galima priežastis Pataisymas 

Patikrinkite oro 
filtrą. 

Užsikimšo 
filtro įdėklas 
(-ai). 

Išvalykite arba pakeiskite 
filtro elementą ir (arba) 
filtro įdėklus 
(S. 10). 

2. patikrinkite degalus. Blogi degalai: variklis 
laikomas neapdorojus 
ar neišleidus benzino 
arba pripildytas blogo 
benzino. 

Ištuštinkite degalų 
baką ir karbiuratorių 
(10 psl.). 
Pripilkite šviežio 
benzino (8 psl.). 

3. nuvežkite variklį į 
įgaliotąjį "Honda" 
serviso atstovą; 
arba 
dirbtuvių vadove 
Pažvelkite aukštyn 

Užsikimšęs degalų 
filtras, 
karbiuratoriaus 
gedimas, uždegimo 
gedimas, užstrigę 
vožtuvai ir t. t. 

Prireikus pakeiskite 
arba suremontuokite 
sugedusius 
komponentus. 
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VARIKLIO 

SPYRUOKLĖS 

NEĮJUNGTA 

Galima priežastis Pataisymas 

1. elektrinis 
užvedimas (tipai 
su atitinkama 
įranga): 
akumuliatorius ir 
saugiklis 
patikrinti. 

Akumuliatorius 
išsikrovęs. 

Įkraukite akumuliatorių. 

Perdegė saugiklis. Pakeiskite saugiklį. 

2. patikrinkite 
kontrolės postus. 

Atidarytas degalų 
čiaupas 
OFF. 

Įjungta svirtis 
atnešti. 

Duslintuvas atidarytas. Perkelkite valdymo 
svirtį į padėtį 
CHOKE, jei 
Variklis nėra įšilęs. 

Variklio jungiklį 
nustatykite į padėtį 
OFF. 
(jei atitinkamai 
įrengtas) 

Nustatykite variklio 
jungiklį į ON arba 
droselio valdiklį iš OFF 
padėties. 
išvesti. 

Patikrinkite variklio 
alyvos lygį. 

Mažas variklio alyvos 
lygis (tipai su "Oil 
Alert"). 

Rekomenduojama 
alyvą įpilti iki reikiamo 
lygio 
užpildyti (9 psl.). 

4. patikrinkite degalus. Degalų nėra. Degalų papildymas (8 
psl.). 

Blogi degalai: variklis 
laikomas 
neapdorotas, 
benzinas neišpiltas 
arba blogas benzinas. 
papildyta degalais. 

Ištuštinkite degalų 
baką ir karbiuratorių 
(12 psl.). 
Pripilkite šviežio 
benzino (8 psl.). 

Atsukite ir 
patikrinkite 
uždegimo žvakę. 

Užvedimo žvakė 
sugedusi arba 
užsiteršusi, arba 
netinkama 
uždegimo žvakė. 
Elektrodų tarpas. 

Teisingas elektrodų 
tarpas arba uždegimo 
žvakė 
Pakeisti (10 psl.). 

Degimo žvakė 
sutepta degalais 
(užlietas variklis). 

Išdžiovinkite uždegimo 
žvakę ir vėl įdėkite. Kai 
variklis nustatytas į 
maksimalią padėtį. 
Paleidimo valdymo 
svirtis. 

6. nuvežkite variklį į 
įgaliotąjį "Honda" 
techninės 
priežiūros atstovą 
arba vadovaukitės 
dirbtuvių vadovu. 
Pažvelkite aukštyn 

Užsikimšęs degalų 
filtras, 
karbiuratoriaus 
gedimas, uždegimo 
gedimas, užstrigę 
vožtuvai. 
ir t. t. 

Prireikus pakeiskite 
arba suremontuokite 
sugedusius 
komponentus. 
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TECHNINĖ IR VARTOTOJŲ 
INFORMACIJA 

 
TECHNINĖ INFORMACIJA 

 
Serijos numerio vieta 

Prašome nešti 
toliau nurodykite variklio serijos 
numerį, tipą ir pirkimo datą. Ši 
informacija jums bus reikalinga 
užsakant atsargines dalis, 
sprendžiant techninius klausimus ir 
teiraujantis apie 

Nuotolinio valdymo jungtis 

 
Valdymo bloke yra skylė kabeliui pritvirtinti. Pritvirtinkite vientisą laidą, kaip 
parodyta toliau. Nenaudokite pintų laidų kabelio. 

KIETOS VIELOS 
KABELIS 

 

 
KABELIŲ PRIETAISAS 

 
5 × 16 mm varžtas 

Garantija. VARIKLIO SERIJOS NUMERIO IR 
VARIKLIO TIPO ŽYMĖJIMO VIETA 

 

 
Variklio serijos numeris: Variklio 

tipas:                

 
-  

 

 

 
MOKESČIŲ LYGIS 

Pirkimo data: / /   KIETOS VIELOS KABELIS 

 
 

Elektrinio starterio akumuliatoriaus jungtys (tipai su atitinkama 

įranga) 
 

Naudokite 12 V akumuliatorių, kurio ampervalandžių skaičius yra ne 
mažesnis kaip 18 Ah. 

 

Būkite atsargūs, kad akumuliatoriaus neprijungtumėte su atvirkštiniu 
poliškumu, nes dėl to įvyks trumpas akumuliatoriaus įkrovimo sistemos 
jungimas. Visada užspauskite teigiamąjį ( ＋) akumuliatoriaus kabelį prieš 
neigiamąjį (-) akumuliatoriaus kabelį, kad įrankiai nesukeltų trumpojo 
jungimo, jei priveržiant teigiamąjį ( ＋) akumuliatoriaus kabelio gnybtą jie 
paliestų įžemintą dalį. 

 

 
1. Prijunkite teigiamą ( ＋) akumuliatoriaus laidą prie starterio solenoido 

gnybto, kaip parodyta paveikslėlyje. 
2. Prijunkite neigiamą (-) akumuliatoriaus laidą prie variklio tvirtinimo 

varžto, rėmo varžto arba kito gero variklio įžeminimo gnybto. 
3. Prijunkite teigiamą ( ＋) akumuliatoriaus laidą prie teigiamo ( ＋) 

akumuliatoriaus gnybto, kaip parodyta paveikslėlyje. 
4. Prijunkite neigiamą (-) akumuliatoriaus laidą prie neigiamo 

akumuliatoriaus gnybto ( -), kaip parodyta paveikslėlyje. 
5. Sutepkite gnybtus ir kabelio galus. 

 
NEIGIAMAS (-)  AKUMULIATORIAUS LAIDAS 

TEIGIAMAS(＋) AKUMULIATORIAUS LAIDAS 

 
 

 
Karbiuratoriaus modifikacijos darbui dideliame aukštyje 

 
Dideliame aukštyje standartinis karbiuratoriaus degalų ir oro mišinys yra 
per gausus. Galia mažėja, o degalų sąnaudos didėja. Labai sodrus mišinys 
taip pat sukelia uždegimo žvakės užsiteršimą ir užvedimo problemas. 
Ilgesnį laiką eksploatuojant ne tame aukštyje, kuriam šis variklis yra 
tinkamas, gali padidėti išmetamųjų teršalų kiekis. 

 
Variklio veikimą dirbant dideliame aukštyje galima pagerinti atitinkamai 
modifikavus karbiuratorių. Jei variklis visada naudojamas didesniame nei 
1500 m aukštyje, palikite šį 
Karbiuratoriaus pakeitimus atlieka techninės priežiūros atstovas. Jei 
variklis eksploatuojamas aukštyje, atlikus atitinkamus karbiuratoriaus 
pakeitimus, jis veiks visą savo eksploatavimo laiką. 
išmetamųjų teršalų standartas. 

 
Net ir modifikavus karbiuratorių, variklio galia 300 m aukštyje sumažėja 
maždaug 3,5 %. Be karbiuratoriaus modifikacijos, aukščio virš jūros lygio 
poveikis variklio veikimui yra dar didesnis. 

 

 
Jei karbiuratorius buvo pritaikytas darbui dideliame aukštyje, dirbant 
mažesniame aukštyje bus ruošiamas per liesas mišinys. 
Naudojant modifikuotą karbiuratorių mažesniame nei 1500 m aukštyje, 
variklis gali būti įkaitęs ir smarkiai sugadintas. Jei norite naudoti 
mažesniame aukštyje, kreipkitės į pardavėją, kad šis atstatytų 
karbiuratorių pagal originalias gamyklines specifikacijas. 

 
 
 
 
 
 

STARTERIO SOLENOIDO JUNGIKLIS 

 

14 VOKIEČIŲ KALBA 

 
Nesilaikant tinkamos procedūros, baterija gali sprogti ir 
sunkiai sužaloti 
Priežastis pašaliniai asmenys. 

 
Saugokite akumuliatorių nuo kibirkščių, atviros liepsnos, 
degančių cigarečių ir pan. 
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Deguonimi praturtintas kuras 

 
Kai kurie įprastiniai benzinai maišomi su alkoholiu arba eterio junginiu. 
Bendras tokių benzinų pavadinimas - deguonimi prisotinti degalai. Siekiant 
laikytis švaraus oro standartų, kai kuriose JAV ir Kanados vietovėse 
naudojami deguonimi prisotinti degalai. 

 
Jei naudojate deguonimi prisotintus degalus, įsitikinkite, kad jie yra 
bešviniai ir turi minimalų reikalaujamą oktaninį skaičių. 

 
Prieš naudojant deguonimi prisotintus degalus, reikėtų patikrinti jų sudėtį. 
Kai kuriose valstijose ir (arba) apygardose ši informacija turi būti rodoma 
prie degalinės. 

 
Toliau pateikiamos EPA patvirtintos deguonies degalų 
sudedamųjų dalių procentinės dalys: 

Informacija apie teršalų ribojimo sistemą 

 
Išmetamųjų teršalų priežastis 

Degimo proceso metu susidaro anglies monoksidas, azoto oksidai ir 
angliavandeniliai. Angliavandenilių ir azoto oksidų kontrolė yra ypač svarbi, 
nes tam tikromis sąlygomis, veikiami saulės šviesos, jie reaguoja ir sukelia 
fotocheminį smogą. Anglies monoksidas nereaguoja taip pat, tačiau yra 
toksiškas. 

 
Anglies monoksido, azoto oksidų ir angliavandenilių emisijai sumažinti 
"Honda" naudoja taupaus karbiuratoriaus nustatymus ir kitas sistemas. 

 
JAV, Kalifornijos švaraus oro įstatymai ir Kanados aplinkos apsaugos įstatymai 

EPA, Kalifornijos ir Kanados teisės aktuose reikalaujama, kad visi 
gamintojai dokumentuotų savo taršos kontrolės sistemų veikimą ir techninę 
priežiūrą. 

 

ETANOLAS 

 
 
 

 
MTBE 

 
 

 
METANOLA
S 

 
 
 

 

(etilo arba grūdų alkoholis) 10 tūrio proc. 
Galima naudoti benziną, kurio sudėtyje yra 10 % 
tūrio etanolio. Benzinas su etanoliu gali būti 
parduodamas pavadinimu Gasohol. 

 
(metiltercbutilo eteris) 15 tūrio proc. 
Galima naudoti benziną, kuriame MTBE sudaro 15 
tūrio proc. 

 
(metanolis arba medžio alkoholis) 5 tūrio proc. 
Benzinas, kurio sudėtyje yra iki 5 tūrio proc. 
metanolio. 
% galima naudoti, jei jame taip pat yra kosmetikos 
tirpiklių ir korozijos inhibitorių, apsaugančių degalų 
sistemą. Benzinas, kuriame yra daugiau kaip 5 % 
tūrio metanolio, gali sukelti užvedimo ir (arba) 
veikimo problemų. Jis taip pat gali pažeisti 
metalines, gumines ir plastikines degalų sistemos 
dalis. 

Kad "Honda" variklio išmetamųjų teršalų kiekis neviršytų išmetamųjų 
teršalų standartų, būtina laikytis toliau pateiktų nurodymų ir procedūrų. 

 
Netinkamos intervencijos ir pakeitimai 

Netinkamai įsikišus į taršos kontrolės sistemą ir ją pakeitus, teršalų kiekis 
gali viršyti teisės aktais leistinas ribas. Netinkamos intervencijos yra, be 
kita ko, šios: 

 
Bet kurios įsiurbimo, degalų ir išmetimo sistemos dalies priėmimas ar 
modifikavimas. 
Reguliatoriaus traukės arba sūkių skaičiaus nustatymo 
mechanizmo keitimas arba keitimas taip, kad variklis veiktų ne 
pagal projektinius parametrus. 

 
Problemos, kurios gali turėti neigiamos įtakos išmetamųjų teršalų kiekiui 

Jei pastebėjote bet kurį iš toliau išvardytų simptomų, kreipkitės į prekybos 
atstovą, kad jis patikrintų ir suremontuotų variklį. 

Pastebėję nepageidaujamų veikimo simptomų, turėtumėte pakeisti 
degalinę arba benzino rūšį. 
Degalų sistemos pažeidimai ir eksploataciniai gedimai, atsiradę 
naudojant deguonimi labiau prisodrintus degalus, nei nurodyta pirmiau, 
nepatenka į platintojo ribotos garantijos taikymo sritį. 

 
Užvedimo problemos arba užstrigimas užvedus 
variklį. Sunkiai veikia tuščiąja eiga. 
Netinkamas degimas arba papildomas degimas 
esant apkrovai. Papildomas degimas (atbulinis 
degimas). 
Juodos išmetamosios dujos arba didelės degalų sąnaudos. 

 

Keičiamos dalys 

Jūsų "Honda" variklio išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos buvo 
suprojektuotos, pagamintos ir sertifikuotos pagal EPA, Kalifornijos ir 
Kanados išmetamųjų teršalų kontrolės taisykles. Su kiekvienu 
Jei reikia, techninės priežiūros darbams atlikti naudokite originalias "Honda" 
atsargines dalis. Šios originalios atsarginės dalys gaminamos pagal tuos 
pačius standartus kaip ir originalios dalys, todėl galite būti tikri dėl jų 
tinkamumo ir veikimo. Naudojant atsargines dalis, kurios neatitinka 
originalių atsarginių dalių konstrukcijos ir kokybės, gali sumažėti visos 
išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos veiksmingumas. 

 

Pagalbinių dalių gamintojai yra atsakingi už tai, kad jų gaminiai neturėtų 
neigiamo poveikio išmetamųjų teršalų kiekio apribojimui. Detalės gamintojas 
arba rekonstruktorius turi patvirtinti, kad naudojant tą detalę nebus pažeistos 
išmetamųjų teršalų taisyklės. 

 

Techninė priežiūra 

Laikykitės 7 puslapyje pateikto techninės priežiūros grafiko. Šis planas grindžiamas 
Prielaida, kad mašina naudojama pagal paskirtį. Jei įrenginys toliau 
eksploatuojamas esant didelėms apkrovoms, aukštai temperatūrai arba 
neįprastai drėgnoje ar dulkėtoje aplinkoje, jo techninė priežiūra turi būti 
atliekama dažniau. 
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 Atskyrimo efektyvumasTechniniaiduomenys 

 
Varikliams, sertifikuotiems išmetamųjų teršalų ilgaamžiškumo laikotarpiui 
pagal Kalifornijos oro išteklių valdybos reikalavimus, suteikiama nusėdimo 
efektyvumo informacinė etiketė ir (arba) lipdukas. 

 
Stulpelinę diagramą galite naudoti variklių išmetamųjų teršalų 
charakteristikoms palyginti. Kuo mažesnis atskyrimo laipsnis, tuo mažesnė 
oro tarša. 

 
Ilgaamžiškumo terminas nurodo laikotarpį, per kurį užtikrinamos variklio 
išmetamųjų teršalų charakteristikos. Aprašomasis terminas nurodo variklio 
išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos naudingo tarnavimo laiką. Daugiau 
informacijos rasite išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos garantijoje . 

 
Aprašomasis terminas Susirūpinimas dėl išmetamųjų teršalų 

ilgaamžiškumo laikotarpio 

Vidutinio sunkumo 50 valandų (0-65 cm) 
125 valandos (daugiau kaip 65 cm ) 

Vidutinis 125 valandos (0-65 cm) 
250 valandų (daugiau kaip 65 cm) 

Išplėstas 300 valandų (0-65 cm) 
500 valandų (daugiau kaip 65 cm) 

 
Atskyrimo efektyvumo informacinė etiketė ir (arba) lipdukas turi likti prie 
variklio iki jo perpardavimo. Prieš pradedant eksploatuoti variklį, žymą reikia 
nuimti. 

 
GXV340 

Ilgis × plotis × aukštis 433 × 382 × 406 mm 
Svoris be krovinio 31 kg 
Variklio tipas Iš viršaus valdomas keturių taktų vieno 

cilindro variklis 
Išstūmimas 
[Bore ×Stroke] 

338 cm 
[82 × 64 mm] 

Aukščiausias našumas 6,6 kW (9,0 AG), esant 3600 min (aps./min) 
Didžiausias sukimo 
momentas 

21,6 N-m (2,20 kgf-m), esant 2500 min. 

Variklio alyvos užpildymo 
kiekis 

1,10 

Kuro bakas - 
Talpa 

2,1 

Kuro sąnaudos 2,3    /h beài min-13.000 (aps./min) 
Aušinimo sistema Ventiliatoriaus aušinimas 
Uždegimo sistema Tranzistorinis magneto uždegimas 
Varomojo veleno sukimasis Prieš laikrodžio rodyklę 

 
GXV390 

Ilgis × plotis × aukštis 433 × 382 × 406 mm 
Tuščias svoris 32 kg 
Variklio tipas Iš viršaus valdomas keturių taktų vieno 

cilindro variklis 
Išstūmimas 
[Bore ×Stroke] 

389 cm 
[88 × 64 mm] 

Aukščiausias našumas 7,6 kW (10,3 AG), esant 3600 min 
(aps./min) 

Didžiausias sukimo 
momentas 

24,2 N-m (2,47 kgf-m), esant 2500 min. 

Variklio alyvos užpildymo 
kiekis 

1,10 

Kuro bakas - 
Talpa 

2,1 

Kuro sąnaudos 2,5 /hàat 3 000 min-1 (aps./min) 
Aušinimo sistema Ventiliatoriaus aušinimas 
Uždegimo sistema Tranzistorinis magneto uždegimas 
Varomojo veleno sukimasis Prieš laikrodžio rodyklę 

 
Derinimo specifikacijos 

COUNTRY SPECIFIKACIJA PRIEŽIŪRA 

Elektrodų tarpas 0,70-0,80 mm Žr. puslapį: 10 
Tuščiosios eigos 
greitis 

1 400 ± 150 min (aps./min) Kreipkitės į savo 
įgaliotąjį 
"Honda" pardavėjai Vožtuvų laisvumas 

(šaltas) 
ĮĖJIMAS: 0,15 ± 0,02 mm 
IŠĖJIMAS: 0,20 ± 0,02 mm 

Kita 
Specifikacijos 

Daugiau nustatymų nereikia. 
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Trumpa informacinė 

informacija 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Laidų schemos 

1-A ĮKROVIMO SISTEMA 
 

 
3-A ĮKROVIMO SISTEMA 

 

 
 

10-A ĮKROVIMO SISTEMA 

 

PAGRINDINĖ GRANDINĖ 
 

 

 
 
 
 

(1) VARIKLIO STABDYMO 
JUNGIKLIS 

(9) AKUMULIATORIUS (12 V) 

 

 
ALYVOS ĮSPĖJIMO 
GRANDINĖ 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

UŽDEGIMO ŽVAKĖ 
UŽDEGIMO RITĖ 
PRIE VARIKLIO JUNGIKLIO 
Į ALYVOS ĮSPĖJIMO 
GRANDINĘ Į VARIKLIO 
STABDYMO JUNGIKLĮ 
ALYVOS ĮSPĖJAMASIS 
GARSINIS SIGNALAS 
ALYVOS LYGIO JUNGIKLIS 

(10) PRANEŠIMAS 
(11) STARTERIO SOLENOIDO JUNGIKLIS 
(12) LADESPULE 
(13) DIODAS 
(14) LAISVĖ 
(15) EQUITABLE 
(16) KONTROLERIS 

 

  
 
 
 
 

12 V STARTERIO GRANDINĖ 
 

 
 
 
 
 

Bl Juoda Br Ruda 
Y Geltona O Oranžinė 

Bu Mėlyna Lb Šviesiai 
mėlyna 

G Žalioji Lg Šviesiai žalia 
R Raudona P Rožinis 
W Balta Gr Pilka 

 

Kuro Bešvinis  benzinas(žr.8  puslapį 
 JAV ''Siurblio oktaninis skaičius'' 86 arba didesnis 

Išskyrus 
JAV 

Tyrimų oktaninis skaičius 91 arba didesnis 
''Siurblio oktaninis skaičius'' 86 arba didesnis 

Variklio alyva SAE 10W-30, API SJ arba SL, skirta bendram 
naudojimui. 

Žr. 8 puslapį. 
Uždegimo 
žvakė 

BPR5ES (NGK) 
W16EPR-U (DENSO) 

Techninė 
priežiūra 

Prieš kiekvieną naudojimą: 
Patikrinkite variklio alyvos lygį. Žr. 9 psl. 9. 
Patikrinkite oro filtrą. Žr. 10 puslapį. 

Pirmosios 20 valandų: 
Pakeiskite variklio alyvą. Žr. 9 puslapį. 

Po: 
Žr. techninės priežiūros grafiką 7 puslapyje. 
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INFORMACIJA VARTOTOJAMS 

 
Informacija apie platinimą ir platintojų paiešką 

 
Jungtinės Amerikos Valstijos, Puerto Rikas ir Amerikos Mergelių 
salos: 

Skambinkite telefonu (800) 426-7701 

Kanada: 

"Honda Canada, Inc." 

715 Milner Avenue 
Torontas, ON 
M1B 2K8 

arba apsilankykite mūsų svetainėje www.honda-engines.com Telefonas: (888) 
9HONDA9 

Nemokama svetainė 

 

Kanada: 

Skambinkite (888) 9HONDA9 
arba apsilankykite mūsų svetainėje www.honda.ca 

 

Europos zonoje: 

apsilankykite mūsų svetainėje: http://www.honda-engines-eu.com 
 
 

Klientų aptarnavimo informacija 

 
Australija: 

"Honda Australia Motorcycle and Power Equipment Pty. Ltd. 

1954-1956 Hume Highway Campbellfield Viktorija 3061 

 
Techninės priežiūros atstovų personalą sudaro apmokyti specialistai. 
Galite tikėtis kompetentingų atsakymų į visus klausimus. Jei turite 

Telefon
as: 
Faksas: 

(03) 9270 1111 
(03) 9270 1133 

problemą, kurios nepavyksta išspręsti prekybos atstovybėje, aptarkite ją su 
ūkio vadovybe. Padėti gali techninės priežiūros vadybininkas, generalinis 
direktorius arba savininkas. Taip galima išspręsti beveik visas problemas. 

 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Puerto Rike ir JAV Mergelių salose: Jei jūsų 
netenkina prekybos atstovybės vadovybės sprendimas, kreipkitės į 
"Honda" regioninį variklių platintoją. 

 
Jei pasikonsultavę su regioniniu variklių platintoju vis dar neradote tinkamos 
išvados, galite kreiptis į "Honda" biurą, kaip nurodyta. 

 
Visos kitos sritys: 

Jei nesate patenkinti atstovybės vadovybės sprendimu, kreipkitės į "Honda" 
biurą, kaip nurodyta. 

Europos zonoje: 

"Honda Europe NV". 

Europos variklių centras 
 

http://www.honda-engines-eu.com 
 

Visos kitos sritys: 

Kreipkitės patarimo į "Honda" platintoją savo regione. 
 
 
 
 
 

 

《Honda biuras》 

Rašydami arba skambindami nurodykite šią informaciją: 
 

Įrangos gamintojo pavadinimas ir įrangos, kurioje sumontuotas variklis, 
modelio numeris 
Variklio modelis, serijos numeris ir tipas (žr. puslapį14 ) 
Pardavėjo, iš kurio įsigijote variklį, pavadinimas 
Variklį aptarnaujančio pardavėjo pavadinimas, adresas ir kontaktinis asmuo 
Pirkimo data 
Jūsų vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris Išsamus 
problemos aprašymas 

 

Jungtinėse Amerikos Valstijose, Puerto Rike ir JAV Mergelių salose: 

American Honda Motor Co., Inc. 

Maitinimo įrangos skyriaus 
ryšių su klientais biuras 
4900 Marconi Drive 
Alpharetta, GA 30005-8847 

 

Arba telefonu: (770) 497-6400, nuo 8:30 iki 20:00 EST. 
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 (888) 946-6329  

Anglų kalba: (416) 299-3400 Toronto vietinio rinkimo 
zona 

Prancūzų 
kalba: 

(416) 287-4776 Toronto vietinio rinkimo 
zona 

Fak
sas: 

(877) 939-0909 Nemokama svetainė 

 (416) 287-4776 Toronto vietinio rinkimo 
zona 

 

http://www.honda-engines.com/
http://www.honda.ca/
http://www.honda-engines-eu.com/
http://www.honda-engines-eu.com/


Techninės priežiūros patvirtinimas 
 

Reikšti garantinius reikalavimus galima tik tuo atveju, jei atliekami numatyti techninės priežiūros darbai (tik 
įgaliotose dirbtuvėse)! Po kiekvieno atlikto techninės priežiūros intervalo mums būtina nedelsiant pateikti šį 
techninės priežiūros intervalą (su parašu ir spaudu)  1).                                                
                            1) El. paštu: service@probst-handling.de / faksu arba paštu 

 

 
 

 

Probst GmbH     Telefon +49 7144 3309-0   www.probst-handling.com 
Gottlieb-Daimler-Straße 6    Fax         +49 7144 3309-50   info@probst-handling.de 
71729 Erdmannhausen, Germany 

 

 

Eksploatuotojas: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Prietaiso tipas:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Gaminio Nr.:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Prietaiso Nr.:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Pagaminimo metai: _ _ _ _ 
 
 

Techninės priežiūros darbai po 25 eksploatavimo valandų 
Data: Techninės priežiūros rūšis: Techninę priežiūrą atliko įmonė: 

  
 
 
Spaudas 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Pavadinimas  Parašas 

 
 

Techninės priežiūros darbai kas 50 eksploatavimo valandų 
Data: Techninės priežiūros rūšis: Techninę priežiūrą atliko įmonė: 

  
 
 
Spaudas 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Pavadinimas  Parašas 

  
 
 
Spaudas 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Pavadinimas  Parašas 

  
 
 
Spaudas 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Pavadinimas  Parašas 

 

 

Techninės priežiūros darbai 1 kartą per metus 
Data: Techninės priežiūros rūšis: Techninę priežiūrą atliko įmonė: 

  
 
 
Spaudas 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Pavadinimas  Parašas 

  
 
 
Spaudas 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Pavadinimas  Parašas 
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