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Algupärase kasutusjuhendi ja ohutusjuhistega saab tutvuda ettevõttes Boels Verhuur B.V.

BENSIINI MURUNIIDUK
Lühijuhend
Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja tehke enne masina kasutamist kindlaks, et mõistate kõiki
juhiseid.

puhtana.
• Ärge kunagi tõstke ega kandke muruniidukit töötava mootoriga.
• Seisake mootor ja tõmmake maha käivituskaabel:
– enne niitmisseadisest või väljutusavast ummistuste eemaldamist;
– enne muruniiduki kontrollimist, puhastamist või remontimist;
– pärast võõrkeha tabamist.
• Seisake mootor:
– alati, kui lahkute muruniiduki juurest;
– enne tankimist.
• Sulgege mootori väljalülitamisel drosselklapp ja kui mootor on varustatud sulgeklapiga,
sulgege ka see niitmise lõpetamisel.
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1. TÖÖFUNKTSIOONID

Käepide, ülemine
Käepide, alumine
Mootori pidurduspide
Käivituspide
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Õhufilter
Bensiini täiteava
Kõrguse reguleerimispide
Siduripide, kontrollpide

2. TÖÖTEHNIKA
Murumahuti paigaldamine
•	Avage muruniiduki tagumine klapp (1)
ja kinnitage raam klapile.
•	Klapi surve lükkab murumahuti vastu
raami ja hoiab seda õige asendis.

OHUTUSEESKIRJAD
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Murumahuti tühjendamine
•	Seisake mootor, lastes lahti juhthoov.
•	Tõstke klapp ja eemaldage
murumahuti käepidemest haarates.
•	Ärge lohistage murumahutit
tühjendamisel mööda maad, kuna see
põhjustab ebavajalikku kulumist.

I. Ettevalmistus
• Muruniitmise ajal kandke alati vastupidavaid jalanõusid ja pikki pükse.
• Vaadake niidetav ala hoolikalt üle ja eemaldage esemed, mida masin paisata võib.
• HOIATUS – Bensiin on kergesti süttiv.
– Säilitage kütust spetsiaalsetes mahutites.
– Tankige ainult vabas õhus ja ärge suitsetage selle ajal.
– Lisage kütust enne mootori käivitamist. Ärge mitte mingil juhul eemaldage bensiinipaagi
korki või lisage bensiini, kui mootor töötab või on kuum.
– Kütuse mahasattumisel ärge üritage mootorit käivitage, vaid lükake masin mahasattunud
bensiinist kaugemale ja vältige süüteallika tekitamist, kuna bensiiniaurud on ära
aurustunud.
• Enne kasutamist kontrollige alati visuaalselt ega lõiketera, terakruvid ja niiteseadis kulunud
või kahjustatud pole.
• Mitme lõiketeraga masina korral olge ettevaatlik, kuna ühe tera pöörlemisel võivad ka teised
lõiketerad pöörelda.
II. Käsitsemine
• Ärge kasutage masinat kinnistes piirkondades, kuna koguneda võib ohtlik süsinikmonooksiid.
• Niitke ainult päevavalguse või hea kunstliku valguse korral.
• Vältige seadme kasutamist niiskel murul kui võimalik.
• Olge niiduki tõmbamisel või enda suunda keeramisel eriti ettevaatlik.
• Seisake terad, kui muruniidukit on vaja transportimiseks ilma muruta pindadel kallutada või
niidetavale alale liikumisel või sealt naasmisel.
• Ärge kunagi kasutage kahjustatud kaitsekatete või paigaldamata kaitseseadistega (nt
juhtplekk ja/või murukogumismahuti) muruniidukit.
• Ärge muutke kiiruse reguleerija seadistust ja ärge tõstke mootori kiirust tehase
spetsifikatsioonidest suuremaks.
• Enne masina käivitamist vabastage kõik terade ja ajami blokeeringud.
• Olge masina käivitamisel ja mootori sisselülitamisel ettevaatlik. Järgige kasutusjuhendit ja
jälgige, et teie jalad on terast piisavalt kaugel.
• Ärge käivitage masinat, kui seisake väljutuskollektori lähedal.
• Ärge pange oma käsi ega jalgu pöörlevate osade lähedusse. Hoidke väljutuskollektorit alati

Seadistamine
Niidukil saab seadistada erinevaid
lõikekõrgusi.
Kõik rattad peavad olema monteeritud
samale kõrgusele, vastasel juhul on
tulemuseks ebaühtlane lõikekõrgus.
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Alustamine ja peatamine
Tähelepanu! Kasutage alati eranditult
rendikeskuse kütust Aspen 4T.
Asetage muruniiduk tasasele pinnale.
Täitke kütusepaak puhta bensiiniga. Ärge
kunagi lisage bensiini töötava mootoriga.
•	Suruge juhthoov vastu pidet ja
tõmmake jõuliselt käivituskäepidet.
Ärge laske käivituskaablit lihtsalt lahti,
vaid laske sel aeglaselt tagasi liikuda.
•	Mootor seiskub, kui lasete juhthoova
lahti.
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(1) Ülemine juhtpide
(2) Juhthoov
(3) Käivituskäepide
Alustamine ja peatamine
Tähelepanu!
Kasutage alati eranditult rendikeskuse kütust Aspen 4T.
Asetage muruniiduk tasasele pinnale.
Täitke kütusepaak puhta bensiiniga. Ärge kunagi lisage bensiini töötava mootoriga.
• Suruge juhthoov vastu pidet ja tõmmake jõuliselt käivituskäepidet. Ärge laske käivituskaablit
lihtsalt lahti, vaid laske sel aeglaselt tagasi liikuda.
• Mootor seiskub, kui lasete juhthoova lahti.
[pe]
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Kasutamine
Muruniidukit ei tohi kasutada pinnal,
mille kalle on suurem kui 15°. Vastasel
juhul võivad tekkiva probleemid mootori
õlitamisega.
Enne niitmise alustamist tuleb niidetavalt
alalt eemaldada oksad, mänguasjad,
kivid jne.
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Käivitamine
• Ajami sisse- (1) ja väljalülitamine (2) toimub käepideme ülaosas oleva sidurihoovaga.
• Valige käigukangiga (3) sõidukiirus. Mitte ettepoole kang lükatakse, seda kiiremini seadis
liigub.

3. HOOLDUS

Enne remontimist, puhastamist või hooldustöödega alustamist tõmmake alati
süütekaabel maha.
Pärast esimest 5 töötundi kontrollige üle kõik kruvid ja mutrid. Kontrollige õlitaset. Muruniiduki
kallutamisel peab süüteküünal olema kõige kõrgemas asendis.
Regulaarselt
Lülitage mootor välja ja keerake õlivarras välja. Õlitaset peab olema vahemikus FULL ja ADD.
Tähelepani!Õlivarras peab olema täiesti sisse keeratud, et see näitaks õiget õlitaset. Vältige
liigse õli lisamist.
Seadmel esinevate probleemide korral võtke ühendust rendiettevõttega!
Toode peab tagastamisel olema puhas ja kahjustusteta.
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