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Ievads
Izstrādājuma apraksts
Izstrādājums ir manuāli darbināms betona līdzinātājs.

Paredzētā lietošana
Izstrādājums ir paredzēts tikai profesionālai
izmantošanai. Izstrādājums tiek lietots betona
sablīvēšanai. Izstrādājums padara betona virsmu gludu.

Produkta pārskats

1

2

3

4

1. Rokturis
2. Šarnīrsavienojums
3. Sija
4. Lietotāja rokasgrāmata

Atbildība par izstrādājuma kvalitāti
Saskaņā ar likumiem par izstrādājuma kvalitāti mēs
neuzņemamies atbildību par bojājumiem, ko radījis
mūsu izstrādājums, ja:

• ir veikts nepareizs izstrādājuma remonts;
• izstrādājuma remonts ir veikts, izmantojot detaļas, ko

nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
• izstrādājumam tiek pievienots piederums, ko nav

nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
• izstrādājuma remonts nav veikts pilnvarotā

remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.

Drošība
Drošības definīcijas
Brīdinājumi, norādes “Uzmanību!” un piezīmes tiek
izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja
rokasgrāmatas daļas.

BRĪDINĀJUMS: Tiek izmantota tad, ja
rokasgrāmatā sniegto instrukciju
neievērošanas dēļ operatoram vai blakus
esošajām personām draud traumu vai nāves
risks.

IEVĒROJIET: Tiek izmantota tad, ja
rokasgrāmatā sniegto instrukciju
neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu

materiālu vai blakus esošās teritorijas
bojājuma risks.

Piezīme: Tiek izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju,
kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

Vispārīgi norādījumi par drošību

BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma
lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos
brīdinājumus.

• Šis izstrādājums ir bīstams rīks, ja ar to nerīkojas
uzmanīgi vai ja to lieto nepareizi. Šis izstrādājums

2 1160 - 001 - 09.04.2020



var izraisīt .smagas vai nāvējošas traumas
operatoram vai citām personām. Pirms izstrādājuma
lietošanas ir jāizlasa un jāsaprot šīs lietotāja
rokasgrāmatas saturs.

• Saglabājiet visus brīdinājumus un instrukcijas.
• Jāievēro visi spēkā esošie tiesību akti un noteikumi.
• Izstrādājuma lietošanas laikā operatoram un tā

darba devējam jāzina un jānovērš iespējamie riski.
• Neļaujiet nevienai personai izmantot izstrādājumu, ja

tā nav izlasījusi un sapratusi lietotāja rokasgrāmatas
saturu.

• Nedarbiniet izstrādājumu, ja neesat saņēmis
apmācību. Pārliecinieties, ka visi lietotāji ir saņēmuši
apmācību.

• Atļaujiet tikai pilnvarotām personām lietot šo
izstrādājumu.

• Operators ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem, kas
rodas citām personām vai to īpašumam.

• Neizmantojiet šo izstrādājumu, ja esat noguris, slims
vai esat alkohola, narkotiku vai medikamentu
izraisītā reibumā.

• Vienmēr rīkojieties piesardzīgi un saprātīgi.
• Gādājiet, lai izstrādājums ir tīrs. Pārliecinieties, ka

varat skaidri izlasīt zīmes un uzlīmes.
• Neizmantojiet izstrādājumu, ja tas ir bojāts.
• Nepārveidojiet šo izstrādājumu.
• Nelietojiet izstrādājumu, ja pastāv iespēja, ka to ir

izmainījušas citas personas.

Darba drošības norādījumi

BRĪDINĀJUMS: Pirms produkta lietošanas
izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

• Operatoram ir jābūt pietiekamam fiziskajam spēkam,
kas ir nepieciešams, lai droši darbinātu šo
izstrādājumu.

• Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Skatiet 
Individuālie aizsarglīdzekļi lpp. 3.

• Pārliecinieties, vai darba zonā atrodas tikai
piederošas personas.

• Gādājiet, lai darba veikšanas vieta būtu tīra un
apgaismota.

• Pārliecinieties, ka esat drošā un stabilā pozīcijā
darbības laikā.

• Pārbaudiet, vai uz roktura nav eļļas.
• Pārliecinieties, vai visas personas darba veikšanas

vietā izmanto apstiprinātu individuālo drošības
aprīkojumu. Noņemiet no darba veikšanas vietas
nenostiprinātus priekšmetus.

• Nesēdiet uz izstrādājuma.
• Nesitiet pa izstrādājumu.
• Pārliecinieties, ka ne jūs, ne citas personas darba

zonā nevar aizķerties un uzkrist uz kabeļiem,
šļūtenēm un vārpstām.

• Pirms izstrādājuma lietošanas noskaidrojiet, vai
darba zonā nav kādi paslēpti vadi, elektriskie kabeļi

vai citi elektriskās strāvas avoti. Nelietojiet
izstrādājumu, ja neesat pārliecināts par drošību
darba zonā.

Drošība saistībā ar putekļiem

BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot šo
izstrādājumu, izlasiet zemāk izklāstītos
brīdinājumus.

• Lietojot izstrādājumu, gaisā var tikt sacelti putekļi.
Tie var izraisīt nopietnas traumas un nenovēršamas
veselības problēmas. Vairākas iestādes ir
noteikušas, ka silīcija dioksīda putekļi ir kaitīgi. Tādu
veselības problēmu piemēri ir šādi:

• neārstējamas plaušu slimības, hronisks bronhīts,
silikoze un plaušu fibroze;

• vēzis;
• dzemdību pataloģija;
• ādas iekaisums.

• Lietojiet pareizu aprīkojumu, lai samazinātu putekļu
un izplūdes gāzu daudzumu gaisā, uz darba
aprīkojuma, virsmām, drēbēm un ķermeņa daļām.
Šāda aprīkojuma piemēri ir putekļu savākšanas
sistēmas un ūdens smidzinātāji, kas neļauj rasties
putekļiem. Kur vien iespējams samaziniet putekļu
izcelšanās iespējas. Pārliecinieties, vai aprīkojums ir
pareizi uzstādīts un lietots, kā arī ir veikta regulārā
apkope.

• Izmantojiet apstiprinātus elpceļu aizsarglīdzekļus.
Pārliecinieties, vai elpceļu aizsarglīdzekļi ir piemēroti
bīstamajiem materiāliem darbu veikšanas zonā.

• Pārliecinieties, vai darba zonā ir pietiekama gaisa
plūsma.

• Ja tas nav iespējams, pavirziet izstrādājuma
izplūdes cauruli tādā virzienā, kur tā nevar izraisīt
putekļu rašanos gaisā.

Individuālie aizsarglīdzekļi

BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot
izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās
brīdinājuma instrukcijas.

• Izmantojot izstrādājumu, vienmēr lietojiet
apstiprinātus individuālos aizsarglīdzekļus. Šādi
līdzekļi nevar pilnībā novērst traumu gūšanas risku,
taču samazina traumu smaguma pakāpi, ja
negadījums tomēr notiek. Ļaujiet izplatītājam palīdzēt
jums izvēlēties pareizo individuālo
aizsargaprīkojumu.

• Regulāri pārbaudiet individuālā aizsargaprīkojuma
stāvokli.

• Izmantojiet apstiprinātu aizsargķiveri.
• Izmantojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus.
• Izmantojiet apstiprinātus elpceļu aizsarglīdzekļus.
• Lietojiet acu aizsarglīdzekļus ar sānu aizsargiem.
• Lietojiet aizsargcimdus.
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• Velciet zābakus ar tērauda purngaliem un
neslīdošām pazolēm.

• Lietojiet apstiprinātu apģērbu vai līdzvērtīgu cieši
pieguļošu apģērbu, kam ir garas piedurknes un bikšu
stari.

Norādījumi par drošu apkopi

BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma
lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos
brīdinājumus.

• Ja apkope netiek veikta pareizi un regulāri, traumu
gūšanas risks un bojājumu izstrādājumam risks
palielinās.

• Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Skatiet 
Individuālie aizsarglīdzekļi lpp. 3.

• Pirms apkopes notīriet izstrādājumu, lai noņemtu
bīstamos materiālus.

• Nepārveidojiet izstrādājumu. Ražotāja
neapstiprinātas izstrādājuma izmaiņas var izraisīt
nopietnas vai nāvējošas traumas.

• Vienmēr izmantojiet oriģinālos piederumus un
rezerves daļas. Ražotāja neapstiprināti piederumi un
rezerves daļas var izraisīt nopietnas vai nāvējošas
traumas.

• Nomainiet bojātās, nodilušās un salūzušās detaļas.
• Veiciet tikai to apkopi, kas norādīta lietotāja

rokasgrāmatā. Uzdodiet pilnvarota servisa pārstāvim
veikt visus pārējos apkopes darbus.

• Uzdodiet apkopes pārstāvim regulāri veikt
izstrādājuma apkopi.

Montāža
Roktura uzstādīšana un noņemšana
1. Uzstādiet rokturi (A). Pārliecinieties, vai fiksācijas

tapas (B) tiek nofiksētas roktura caurules atverēs.

A

B

B

2. Noņemiet izstrādājumu pretējā secībā.

Lietošana
Ievads

BRĪDINĀJUMS: Pirms produkta lietošanas
izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.

Darbības, kas jāveic pirms produkta
iedarbināšanas
• Uzmanīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un

pārliecinieties, vai izprotat instrukcijas.
• Pārbaudiet, vai izstrādājums ir labā stāvoklī. Ja

nepieciešams, nomainiet bojātās detaļas.
• Notīriet izstrādājumu.

Produkta darbināšana
1. Apsmidziniet siju ar betona veidošanas eļļu vai

betona atbrīvošanas līdzekli. Tādējādi tiek atvieglota
izstrādājuma tīrīšana pēc ekspluatācijas, jo betons
nepielīp pie sijas.

2. Novietojiet siju betona virsmas pirmās sekcijas
sākumā.

3. Pagrieziet rokturi, lai regulētu sijas ekspluatācijas
leņķi attiecībā pret betona virsmu. Skatiet šeit: 
Roktura darba leņķa regulēšana lpp. 5.

4. Novietojiet rokturi sev uz pleca.
5. Ejiet lēnām uz aizmuguri un velciet siju, lai

nogludinātu virsmu. Sija noņem jūsu apavu
nospiedumus no betona virsmas.
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6. Sākot darbu betona virsmas nākamajā sekcijā,
novietojiet 15 cm/5,9 collas (A) sijas uz līdzenas
betona virsmas, lai nodrošinātu pārklāšanos.

A

Roktura darba leņķa regulēšana
1. Pārvietojiet siju uz priekšu uz betona virsmas.

Vienlaikus pagrieziet rokturi pulksteņrādītāju kustības
virzienā, līdz sijas priekšējā mala ir nedaudz pacelta.

2. Novietojiet rokturi sev uz pleca.
3. Pavelciet siju atpakaļ. Vienlaikus pagrieziet rokturi

pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz sijas
aizmugurējā mala ir nedaudz pacelta.

Apkope
Ievads

BRĪDINĀJUMS: Pirms ķēdes zāģa apkopes
veikšanas izlasiet un izprotiet sadaļu par
drošības pasākumiem.

Ikdienas apkope
• Pārliecinieties, vai visi uzgriežņi un skrūves ir stingri

pievilktas.
• Notīriet izstrādājumu.
• Ieeļļojiet šarnīrsavienojumu.

Izstrādājuma tīrīšana
• Pēc katras darbināšanas notīriet no izstrādājuma

virsmām betonu, pirms betons sacietē.

• Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet ūdeni un suku.
• Apsmidziniet siju ar betona veidošanas eļļu vai

betona atbrīvošanas līdzekli. Tādējādi tiek atvieglota
izstrādājuma tīrīšana pēc nākamās ekspluatācijas.

• Notīriet smērvielu un eļļu no roktura.

Šarnīrsavienojuma eļļošana
IEVĒROJIET: Neizmantojiet citu veidu
smērvielas. Informāciju par pareizo
smērvielas veidu skatiet šeit: Tehniskie dati
lpp. 6.

• Ieeļļojiet šarnīrsavienojumu starp rokturi un siju pēc
katras izstrādājuma tīrīšanas reizes.

Glabāšana un utilizācija
Glabāšana
• Pirms uzglabāšanas notīriet izstrādājumu.

• Glabājiet izstrādājumu sausā, no sala pasargātā
vietā.
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• Glabājiet izstrādājumu norobežotā vietā, lai novērstu
to, ka tam var piekļūt bērni vai personas, kam tas
nav atļauts.

Izstrādājuma utilizēšana
• Ievērojiet vietējās pārstrādes prasības un

piemērojamos noteikumus.

• Kad izstrādājums vairs netiek izmantots, nosūtiet to
Husqvarna izplatītājam vai nogādājiet to pārstrādes
vietā.

Tehniskie dati

Tehniskie dati

Kopējais svars, kg/lb 7,5/16,5

Roktura svars, kg/mārciņas 1,3/2,9

Sijas izmēri, G*P*A, mm/collas 2000*152*35/78,7*5,98*1,37

Roktura izmēri (2 gab.), G*P, diametrs, mm/collas 1800*2, 44/70,86*0,08, 1,73

Sijas darba platums, mm/collas 2/6,56

Eļļošana Husqvarna Multi Advanced Grease vai ekvivalents
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Izstrādājuma izmēri

A

B

C

A Min. garums, mm/collas 2200/86,6

B Maks. garums, mm/collas 4000/157,5

C Platums, mm/collas 2000/78,7
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