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Tiedot tyyppilevyllä 
Nämä tiedot ovat erittäin tärkeitä 
varaosia tilattaessa tai konetta 
huollettaessa huolto-osaston 
henkilökunnalle.Tyyppikilpi 
sijaitsee moottorin läheisyydessä. 
Kirjoittakaa kaikki tiedot 
tyyppilevyltä seuraavaan  
kenttään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ympäristön suojelu, jätteiden  
kä sittely  

Huomio 
Moottoriöljy vaarantaa  
ympäris töä.  
Öljyn vaihtamisen jälkeen luovut-
takaa päästetty öljy  
keräilypaikkaan tai muuhun 
paikkaan, missä öljyä käsitellään 
asianmukaisesti 
Eläinten suojelu 
On tarpeellista suojella siilejä ja 
muita pieneläimiä. Tutkikaa sen 
takia ensin tarkoin alue, jossa 
haluatte käyttää konetta. 
 
Turvallisuus 
Koneen ohjeiden mukainen  
käyttö 
Tätä konetta käytetään vain 
- ruohokenttien särmien 

leikkaamiseksi talon  
 ympärillä tai puutarhassa, 
- annettujen kuvausten ja 

turvalli-suusmääräysten 
puitteissa, kuten esitetään  

 tässä ohjeessa. 
Jos konetta ei käytetä annettujen 
ohjeiden mukaisesti, sitä pidetään 
ohjeiden vastaisena käyttönä. 
Omistaja vastaa kaikista 
vahingoista, jotka hän aiheuttaa 
toisille henkilöille tai heidän 
omaisuudelleen. 

Valmistaja ei vastaa vahingoista, 
jotka saivat alkunsa koneeseen 
tehdyistä itsevaltaisista 
muutoksista. 
 
Yleiset turvallisuusohjeet  
Lukekaa tämä käyttöohje 
huolellisesti läpi, ennen kuin  
käytätte konetta ensimmäistä 
kertaa. Menetelkää annettujen mä
äräysten mukaan. Tiedottakaa 
muita koneen käyttäjiä sen 
oikeasta käsittelystä. 
Käyttäkää konetta vain kun se on 
valmistajan määräämässä 
kunnossa, siinä kunnossa, jossa 
kone lähetettiin valmistajalta. 
Säilyttäkää tämä ohje huolellisesti 
tarpeen varaltasen  
täytyy aina olla saatavilla. 
 
Lapset 
Järkyttävät onnettomuudet voivat 
tapahtua silloin, jos Te ette kiinnit
ä huomiota läsnäoleviin lapsiin. 
Lapset tuntevat suoraan maagista 
viehtymystä  
moottorikäyttöisiin koneisiin.  
Älkää siksi koskaan olettako, että 
lapset pysyvät paikassa, jossa  
näitte heidät viimeksi. Älkää 
koskaan salliko lasten käsitellä 
konetta. 
 
Ennen koneen käyttöä 
Henkilöt, jotka käyttävät konetta, 
eivät saa olla huumausaineiden 
vaikutuksen alaisia. 
Huumausaineita ovat  esim. 
alkoholi, huumeet  tai  
huomiokykyä heikentävät  
lääkkeet. Alle 16-vuotiaat  
henkilöt eivät saa käyttää konetta. 
Ennen työn aloittamista 
tutustukaa perusteellisesti 
kaikkiin laitteisiin ja  
käyttökohtiin ja myös niiden 
toimintaan. Varastoikaa 
polttoaineet vain niille 
tarkoitettuihin astioihin, ei 
koskaan lämpöpattereiden (esim. 
uunien tai kuumavesisäiliöiden)  
lähelle. 

Vaihtakaa vahingoittuneet osat, 
esimerkiksi poistoputki, säiliö ja  
säiliön kansi. 
Varaosien täytyy aina vastata 
valmistajan määräämiä 
vaatimuksia. Käyttäkää siksi vain 
alkuperäisiä varaosia ja 
valmistajan hyväksymiä varaosia. 
Uskokaa korjaukset yksinomaan 
ammattihuollolle. 

Koneen käyttö 
Varmistautukaa alituisesti siitä, 
ettei kukaan käyttäessänne 
konetta joudu vaaraan (t. s. ei  
lähesty käynnissä olevalle 
koneelle), ennen kaikkea lapset ja 
eläimet. Älkää koskaan jättäkö 
konetta moottorin ollessa  
käynnissä ilman valvontaa. 
Johtakaa kone aina hitaasti. 
Käyttäessänne konetta pukekaa 
- suojalasit, 
- kestävät jalkineet, 
- vartaloa myötäilevä puku, 

joka ei voi tarttua kiinni 
koneeseen. 

Käyttäkää käsiä myötäileviä käsi-
neitä, missä ei ole irtonaisia  
köysiäeikä mansettejakaan. 
Estäkää tulipalon vaara säilyttä- 
mällä moottori ja poistoputki 
puhtaina ruoholta, lehdiltä sekä 
polttoaineen ja öljyn luomilta 
tahroilta. Tarkistakaa maasto, 
jossa haluatte työskennellä, jotta 
kivet, lelut, metallilanka jne.  
eivät löydy siinä. Huomaamatta  
jätetyt esineet voivat tarttua kiinni 
leikkuulaitteisiin, ja laitteet 
voisivat heittää ne tarkista-
mattomasti pois mihin suuntaan 
ta-hansa ja samalla esineet 
voisivat loukata Teitä tai lähellä 
seisovia henkilöitä. Älkää 
koskaan jättäkö moottoria kä
yntiin suljetuissa tiloissa myrky-
tysvaaran takia !  
Älkää laittako käsiä, jalkoja tai 
kasvoja leikkuuveitsen tai koneen 
pyörivien osien lähelle.  
Käyttäkää konetta vain päivän 
valossa tai riittävässä tekovalossa. 
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Sammuttakaa moottori, kun ette k
äytä konetta.  
Älkää koskaan käyttäkö konetta 
liukkaalla, märällä, lauenneella tai 
jäätyneellä maastolla. 
Tapaturman vaara voi ilmestyä kä
yttäjän liukastuessa ja koneen ylö
salaisin kääntyessä. Sen takia on 
ehdottomasti tarpeellista, että  
käyttäjä työskennellessään seisoo 
tukevasti omilla jaloillaan. 
Kaikki turvalaitteet täytyy asettaa 
koneeseen täydellisesti sekä 
virheettömässä kunnossa. 
Turvalaitteisiin ei saa tehdä  
minkäänlaisia muutoksia. 
Käyttäkää konetta vain kun se on 
valmistajan määräämässä 
kunnossa, siinä kunnossa, jossa 
kone lähetettiin valmistajalta. 
Älkää polttako ja estäkää 
avonainen tuli ja kipinöiden 
luominen. 
 
Ennen minkäänlaista koneen kä
yttöä 
Säästykää tapaturmilta. Ennen 
minkäänlaista koneen käyttöä 
- sammuttakaa moottori, 
- odottakaa, kunnes kaikki 

liikkuvat osat pysähtyvät  
täydellisesti, ja vetäkää 
sytytysavain ulos. 

- vetäkää moottorissa oleva 
sytytystulpan johto ulos, jotta 
moottori ei sattumalta  

 käynnisty.  
 
Kuljetus 
Kuljettakaa konetta vain kun 
moottori on sammutettu. 

Koneen käytön jälkeen 
Älkää koskaan poistuko koneen 
luota sammuttamatta ensin 
moottoria. 
 
Turvalaitteet 
Turvalaitteet ovat Teidän suojelu- 
anne vartenniiden siis täytyy olla 
aina täysin kunnossa. 
Turvalaitteisiin ei saa tehdä  

minkäänlaisia muutoksia tai estää 
niiden toimintaa. 
Turvalaitteisiin kuuluu: 
 
Kädensijan turvaolkapää 
Turvaolkapää on Teidän turval-
lisuutenne varten.  
Hätätapauksessa se välittömästi 
sammuttaa moottorin sekä 
leikkuulaitteet. Sen toiminnan  
estäminen on kielletty. 
 
Leikkuuveitsen turvapeite  
Leikkuuveitsen turvapeite 
suojelee Teitä vammoilta. 
Ilman tätä peitettä konetta ei saa  
käyttää. 
 
Koneessa olevat symbolit 
Koneesta löytyy joukko 
osoittelippujen muodossa olevia 
symboleja. Symbolien  
määritelmät ovat seuraavat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pidä koneessa olevat tarrat 
puhtaina, niin että ne ovat hyvin 
luettavissa. 
 
Tässä ohjeessa käytetyt 
symbolit 
Tässä ohjeessa käytetään 
seuraavaa symbolia: 

Huomio vaara 
Teitä huomautetaan vaaroista, 
jotka liittyvät koneen toimintaan, 
ja joi-den seurauksina voi esiinty
ä ihmis-ten vaarantaminen sekä 
koneen vahingoittaminen. 
 

Asentotiedot 
Kun asentotiedot (esimerkiksi  
vasemmalla, oikealla) annetaan, 
seurataan katseella aina  
kädensijasta menosuuntaan. 
 
Kokoonpano 
Vetäkää sytytystulpan johto ulos, 
jotta estäisitte moottorin 
satunnaisen käynnistämisen. 

Huomio 
Valmistajalta kone lähetetään 
ilman bensiiniä ja moottorissa 
olevaa öljyä. 
Katsokaa käsikirjaa moottorista. 
 
Kädensijojen asennus 
kuva 1 
1. Siipimutterit  
2. Kaapelijohdon liitin 
3. Kädensijan alaosa 
4. Bovden 
 
Nostakaa kädensijan yläosa pidät-
tävään laitteeseen asti. Kiristäkää 
siipimutterit (1). Varmistakaa 
ettei käynnistysnarua eikä 
bovdeniakaan paineta. 

Loukkaantumisen 
vaara - käyttäkää 
suojalaseja. 

Loukkaantumisen tai 
materiaalisten 
vahinkojen vaara. 

Ennen tämän koneen  
käyttöä lukekaa ohjeet 
ja ennen kaikkea 
kappale „Turvallisuus„. 
Noudattakaa annettuja 
ohjeita. 

Pyörivän leikkuuveitsen 
aiheuttama vaara.  
Pitäkää aina jalat ja  
kädet turvallisen   
etäisyyden päässä. 

Konetta käytettäessä 
muut henkilöt, etenkin 
lapset, sekä eläimet  
eivät saa liikkua  
lähistöllä. Vähimmäis-
etäisyys 15 m.. 

Loukkantumisen vaara 
käyttäkää konetta vain 
asetetun 
leikkuuveitsen 
turvapeitteen kanssa. 
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Käynnistysnarun asennus 
Käynnistysnarun johdon 
silmukka on jo asennettu  
yläkädensijan oikealla sivulla. 
(optionaalinen). 
Katsokaa kuvaa 2. 
1. Vetäkää turvaolkapää (11) 

luoksenne ja samalla  
vedelkää hitaasti  
käynnistysnarusta. 

2. Vetäkää naru  
käynnistysnarun johdon 
silmukan läpi. Kiristäkää 
mutteri, joka toimii narun 
johdon kiinnittimenä. 

 
Leikkuuveitsen 
korkeusasennon säätäminen 
kuva 3 
1. Asettamispainonappi 
2. Lähtöasema 
3. Matalin asento 
4. Kuusikulmainen mutteri 

(optionaalinen) 
5. Asettamisohjausnaru 
 
Koneen osat 
kuva 2 
1. Leikkuuveitsen 

korkeusasento 
2. Käynnistysnaru 
3. Siipimutterit 
4. Kädensijan alaosa 
5. Painonappi leikkuuveitsen 

kallistuksen asettamiseksi 
 (optionaalinen) 
6. Painonappi reunuspyörän 

asettamiseksi (optionaalinen) 
7. Kiilahihnan turvapeite 
8. Leikkuuveitsen turvapeite 
9. Sytytystulpan johto 
10. Kädensijan yläosa 
11. Turvaolkapää 
 
Käyttökohdat 
Kaasun painonappi  
(optionaalinen) 
Kaasun painonappi löytyy 
moottorilta ja se on moottorin 
kierrosten säätelyä sekä sen 
sammuttamista varten. 
(Katsokaa käsikirjaa moottorista) 

Turvaolkapää 
kuva 4 
Haluatteko käyttää konetta, on 
tarpeellista työntää turvaolkapää 
(3) kädensijalle. Haluatteko 
keskeyttää moottorin ja 
leikkuuveitsen, päästäkää 
turvaolkapää. 
 
Käynnistysnaru 
kuva 4 
Haluatteko käynnistää moottorin, 
asettukaa koneen taakse ja  
vetäkää käynnistysnarusta (2). 
 
Leikkuuveitsen korkeusasetus 
kuva 4 

Huomio 
Älkää missään tapauksessa  
yrittäkö estää tämän ohjauspaino-
napin toimintaa. Konetta saa  
käyttää vain silloin, kun paino-
nappi on oikein asetettu (katsokaa 
„Leikkuuveitsen korkeusasennon 
säätäminen„). 
Asettamispainonappi (1) on 
leikkuu-(tai viilto-) syvyyden  
säätelyä varten. Haluatteko laskea 
leikkuuveitsen alas, työntäkää 
painonappi vasemmalle ja sitten 
eteenpäin. Niin asetetaan 
pyydetty syvyys. Mitä edemmä
ksi painonappia  
työnnetään, sitä syvempi on 
leikkaus tai sitä lyhyempi on 
viilto. 
kuva 4 
1. Leikkuuveitsen 

korkeusasennon painonappi 
2. Käynnistysnaru 
3. Turvaolkapää 

Primeri 
Primeri pumppuaa polttoaine 
kaasuttimeen. Käyttäkää primeriä 
kylmää moottoria  
käynnistettäessä. 
(Katsokaa käsikirjaa moottorista) 

 
 
 
 

Leikkuuveitsen kallistuksen 
asetus  (optionaalinen) 
kuva 5 
1. Asettamispainonappi 
2. Asettamislovet 

Huomio 
Älkää koskaan suorittako näitä 
asetuksia moottorin ollessa  
käynnissä. 
Leikkuuveitsi voidaan asettaa 3 
asemaan: vinoleikkauksesta 
normaalin leikkauksen kautta 
vakojen luomiseen asti. 
 
Reunuspyörän asetus 
(optionaalinen) 
kuva 6a/b 
1. Asettamispainonappi 
2. Normaali työasema 

Huomio 
Älkää koskaan suorittako 
asetusta moottorin ollessa  
käynnissä. 
Voitte asettaa takapyörän niin, 
jotta olisi mahdollista leikata 
kivireunuksia pitkin.  
 
Käyttö 
Noudata myös moottorin 
käsikirjan ohjeita. 

Huomio 
Koneen käyttäessänne 
varmistakaa, etteivät muut  
henkilöt, lapset ja eläimet löydy 
koneen lähistöstä. Heitä voitaisiin 
loukata pois heitettyjen kivien tai 
niiden näköisten esineiden 
johdosta. Lapset eivät ollenkaan 
saa käyttää konetta. 
Kaatumisen vaara 
- Johtakaa kone hitaasti. 
- Varokaa nimenomaan kun pe-

räännytään koneen kanssa 
kun vedätte koneen 
luoksenne. 

- Työskennellessänne jyrkillä 
rinteillä kone voi kääntyä  
ylösalaisin ja se voi merkitä 
loukkaamisen vaaraa. 
Johtakaa siksi kone vain 
rinteen poikittain. Varokaa 
nimenomaan menosuunnan 
vaihtuessa. 
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- Myös reunakohdissa työsken-
nellessänne ilmestyy tapatur-
man vaara. Koneen käyttö 
reunien, pensasten tai 
jyrkkien rinteiden lähellä on 
vaarallista. Noudattakaa aina 
turvallista etäisyyttä. 

- Työskennellessänne märällä 
ruoholla kone voi  
vähentyneen tarttumisen 
maahan johdosta liukua, ja Te 
voitte kaatua. Käyttäkää siksi 
konetta vain silloin, kun 
maaperä on kuiva.. 

- Käyttäkää konetta vain päivä
n valossa. 

Loukkaantuminen 
- Sammuttakaa moottori aina, 

kun haluatte siirtää koneen 
ongelmallisten pintojen yli 
(tarkoitetaan esimerkiksi  
jalka-käytävät tai talojen sisää
ntulotiet). 

- Tarkistakaa ensin maasto, 
jossa haluatte käyttää konetta, 
ja poistakaa siitä kaikki 
esineet, jotka voisivat tarttua 
koneeseen ja jotka kone voisi 
heittää pois. 

- Moottorin ollessa käynnissä  
älkää suorittako  
minkäänlaisia säätelyitä. 
Varmuuden vuoksi ottakaa 
sytytystulpan johto pois. 

Häkämyrkytyksen vaara 
Antakaa moottorin käydä vain 
avonaisissa tiloissa tai hyvin 
tuuletetuissa huoneissa.  
 
Räjähdyksen ja tulipalon vaara 
Bensiinin höyryt ovat räjähtäviä 
ja bensiini on helposti palava ja 
syttyvä aine.  
Täydentäkää polttoaineet ennen 
kuin moottori käynnistyy. Kun 
moottori käy tai kun se on vielä 
kuuma, säiliön täytyy olla 
suljettuna. Täydentäkää 
polttoaine vain kun moottori on 
sammutettu ja kylmä. Estäkää 
avonainen tuli, kipinöiden  
lentäminen ja älkää tupakoiko.  

Täydentäkää polttoaine vain 
avonaisissa tiloissa. 
Pursuiko bensiini moottorista yli, 
älkää käynnistäkö moottoria.  
Työntäkää kone bensiinin 
saastuttamasta paikasta pois ja 
odottakaa, kunnes bensiinin  
jätteet höyrystyvät. 
Estäkää tulipalon vaara  
säilyttämällä moottori, 
poistoputki ja polttoainesäiliö 
puhtaina ruoholta tai vuotavalta  
öljyltä. 

Vaara 
Loukkaantumisen vaara 
vahingoit-tuneen koneen 
johdosta 
Käyttäkää konetta vain kun se on 
virheettömässä kunnossa. Ennen 
jokaista käyttöä suorittakaa 
visuaalinen tarkistus.  
Kiinnittäkää huomiota 
nimenomaan siihen, etteivät 
turvalaitteet, leikkuulaitteet (ja 
niiden kiinnitteet), käyttökohdat 
eikä ruuviyhteydetkään ole 
vahingoittuneet tai irtaantuneet. 
Vaihtakaa vahingoittuneet osat 
ennen koneen käytön aloittamista. 

Huomio 
Käyttäessänne moottoria ilman  
öljyä voitte vahingoittaa 
moottoria. Kone lähetetään 
valmistajalta ilman moottoriöljyä 
ja ilman polttoainetta. Laittakaa 
moottoriöljy ja polttoaine 
ennen ensimmäistä  
käynnistämistä. 
(Katsokaa käsikirjaa moottorista) 

Huomio 
Älkää pudottako leikkuuveistä 
betonille, asfaltille tai 
kalliopinnalle. Sen seurauksena 
voi esiintyä loukkaantuminen tai 
materiaalinen vahinko. 
Ennen jokaista moottorin  
käynnistämistä: 
• tarkistakaa öljyn tila 
• tarkistakaa polttoaineen  

määrä säiliössä. Jos 
tarpeellista, täydentäkää 
polttoainetta (katsokaa  
käsikirjaa moottorista) 

• tarkistakaa kone, jos se on 
virheettömässä kunnossa. 

 
Moottorin käynnistäminen 
kuva 7 

Huomio 
- Moottorin käynnistäessänne 

estätte loukkaantumisen 
seisomalla koneen takana. 

- Pitäkää aina jalat turvallisen 
etäisyyden päässä leikkuulait-
teista. 

- Älkää koskaan laittako käsiä, 
jalkoja tai muita ruumiinosia 
koneen pyörivien osien  

 lähelle tai alle. 
Jotta estäisitte moottorin 
tahattoman käynnistymisen, 
sammuttakaa moottori ja vetäkää 
aina sytytystulpan johto ulos: 
- ennen koneen tarkistamista 

tai puhdistamista tai ennen 
kuin konella suoritetaan  

 minkäänlaisia huoltotöitä, 
- lujaan esineeseen iskun  

jälkeen. Tarkistakaa kone, jos 
se ei ole vahingoitettu. 
Suorittakaa välttämättömät 
korjaukset koneella ennen 
kuin jatkatte sen käyttöä, 

- jos kone alkuu värähdellä  
epätavallisen vahvasti. Tässä 
tapauksessa tarkistakaa kone 
heti. 

Ennen kuin moottori käynnistyy, 
asettakaa aina leikkuuveitsen kor-
keusasennon painonappi „Lähtö„-
asemaan. 
• Siirtäkää kaasun painonappi 

(optionaalinen) NOPEASTI-
asemaan (jäniksen symboli). 

• Kylmän lähdön tapauksessa 
painakaa primeri kaksi tai 
kolme kertaa. Painakaa se 
2:n-3:n sekunnin 
intervalleissa. Painakaa 
primeri viisi kertaa, jos  
lämpötila ulkona on 
alhaisempi kuin 50 OF tai  
19 OC. (Katsokaa käsikirjaa 
moottorista) 

• Asettukaa koneen taakse,  
vetä-kää turvaolkapää 
luoksenne ja pitäkää se. 
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• Vedelkää hitaasti  
käynnistysnarusta; kun tuntuu 
vastustusta, vetäkää narusta 
voimakkaasti ja nopeasti. 
Älkää antako narun „hypätä„ 
takaisin, vaan päästäkää se 
takaisin hitaasti. 

 
Moottorin sammuttaminen 
• Päästäkää turvaolkapää. 
• Siirtäkää kaasun painonappi 

(optionaalinen) 
„HITAASTI„-asemaan 
(kilpikonnan symboli).  

• Vetäkää sytytystulpan johto 
ulos (työskentelyn päätyttyä). 

 
Kuinka konetta käytetään 
 
Leikkuuveitsen korkeusasento 
(optionaalinen) 
kuvat 8, 9 ja 10 
• haluatteko niittää (leikata) 

pystysuoraan (kuva 8),  
siirtäkää asettamispainonappi 
(katsokaa kuvaa 5)  
keskimmäiseen  
asettamisloveen. 

• Haluatteko kallistaa särmän 
(kuva 9/10), siirtäkää 
asettamis-painonappi 
(katsokaa kuvaa 5) ensimmä
iseen tai toiseen asetta-
misloveen. 

 
Koneen käyttö kivireunusta pit-
kin (optionaalinen) 
kuva 11 
Jotta olisi mahdollista 
työskennellä kivireunusta pitkin, 
päästäkää oikea takapyörä  
siirtämällä korkeusasennon 
painonappi taakse. 
Kun kone leikkaa kivireunusta 
pitkin, se käy vain takapyörillä ja 
tukitelalla. 
 
 
 
  

Huolto 
Puhdistamien, huolto, kokoon-
pano, hajottaminen, säätely ja 
varastoiminen 

Vaara 
Loukkaantumisen vaara 
moottorin satunnaisen  
käynnistymisen johdosta  
Varokaa loukkaantumista. Ennen 
kaikkia huoltotöitä: 
• sammuttakaa moottori, 
• odottakaa, kunnes kaikki 

liikkuvat osat täydellisesti pys
ähtyvät, 

• ottakaa sytytystulpan johto 
ulos, jotta estäisitte moottorin 
satunnaisen käynnistymisen, 

• antakaa moottorin ja kaikkien 
koneen lämenneiden osien 
kylmetä. 

 
Puhdistaminen   

Varoitus 
Materiaalisten vahinkojen vaara 
konella 
Puhdistukseen älkää käyttäkö  
laitteita, jotka toimivat kuuman 
painehöyryn perusteella. 
• Jos mahdollista, puhdistakaa 

kone aina heti käytön jälkeen. 
• Laittakaa kone tasaiselle 

alustalle ja estäkää sen 
karkuunpääsy.  

Loukkaantumisen vaara 
Käyttäkä suojakäsineitä. 

Huomio 
Moottorin vahingoittumisen 
mahdollisuus 
Älkää kallistako konetta  
enemmän kuin 30O. 
Polttoaine voi pursua yli poltto-
kammioon ja aiheuttaa moottorin 
vahingoittumisen. 
Puhdistakaa moottori harjalla, 
lattiaharjalla tai rätillä. 
Kiilahihnan turvapeitteen alta 
poistakaa myös ruohon jätteet. 
 
 
 
 

Voitelu ja öljyäminen 
Pyörät 
Voidelkaa pöyrät, akselitapit ja 
laakerit vähintään kerran 
sesongissa kevyellä öljyllä tai 
moottoriöljyllä.  
Nivelet 
Voidelkaa turvaolkapäällä,  
säädettävällä bovdenilla ja 
leikkuukorkeusasennon 
asettamispainonapilla olevat 
nivelet vähintään kerran 
sesongissa kevyellä öljyllä. 
Veitsiakseli 
(kuva 12) 
Voidelkaa molemmat laakerit ja 
joustimen ympärillä olevat paikat 
muutama kerta sesongissa 
kevyellä öljyllä. 
1. Rasvavoitelunippa 
 (optionaalinen) 
Voidelkaa myös kaikki muut 
liikkuvat osat kevyellä tai 
moottoriöljyllä. 
 
Informaatio 
Käänny terän vaihtoa tai 
varustuksen muutosta 
urantekolaitteeksi (lisävaruste) 
koskien ammattikorjaamon 
puoleen. 
 
Huolto moottorista 
Noudata moottorin käsikirjassa 
annettuja huolto-ohjeita. 
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Varastoiminen 
Huomio 

Räjähdyksen tai tulipalon vaara 
Älkää koskaan varastoiko 
konetta, jonka säiliössä on 
polttoaine (bensiini), semmoisiin 
tiloihin, joissa polttoaineesta 
tulevat höyryt voisivat joutua 
yhteyteen tulen tai kipinöiden 
kanssa. 
 

Huomio 
Materiaaliset vahingot koneella 
Varastoikaa kone vain puhtaisiin 
ja kuiviin tiloihin. 
Kun kone pannaan syrjään (varas-
toidaan) pitemmäksi ajaksi,  
esimerkiksi talveksi, suojatkaa 
konetta joka tapauksessa 
ruostumiselta. 
Esimerkiksi sesongin jälkeen tai 
kun konetta ei käytetty pitempää 
kuin yhtä kuukautta:  
• Puhdistakaa kone.  
• Pyyhkikää kaikki metalliosat 

öljytyllä rätillä ruostumiselta 
suojaamiseksi (käyttäkää 
hartsitonta öljyä) tai 
ruiskuttakaa ne sumutettavalla 
öljyllä. 

 

Takuu 
Jokaisessa maassa ovat voimassa 
meidän yhtiömme tai 
maahantuojan julkaisemat 
takuuehdot. Viat Teidän 
koneestanne poistetaan ilmaiseksi 
takuukorjauksen puitteissa, jos 
vika on materiaalissa tai jos 
kyseessä on tuotantovika. 
Valituksien tapauksessa 
takuuajassa kääntykää myyjänne 
tai läheisimmän edustuston  
(sivuliikkeemme) puoleen. 
 
Tietoa moottorista 
Moottorinvalmistaja on vastuussa 
kaikista moottorikohtaisista 
ongelmista liittyen tehoon, 
tehonmittaukseen, teknisiin 
tietoihin, takuusuorituksiin 
ja huoltoon. Tarkempia tietoja 
on oheisessa 
moottorinvalmistajan 
toimittamassa käyttäjän 
käsikirjassa. 
 
 
 

Toimenpiteitä 
käyttöhäiriöiden varalle 
 Huomio 
Loukkaantumisisvaara 
moottorin tahattoman 
käynnistymisen johdosta 
Loukkaantumisien välttämiseksi 
muista ennen koneelle tehtäviä 
töitä: 
- sammuttaa moottori, 
- odottaa, kunnes kaikki 

liikkuvat osat ovat varmasti 
pysähtyneet, 

- irrottaa sytytystulpan hattu 
moottorista, jotta moottori ei 
pysty käynnistymään 
vahingossa. 

Syyt ajoleikkurin 
toimintahäiriöihin ovat usein 
yksinkertaisia. Alla olevien 
ohjeiden avuula pystyt 
tunnistamaan syyt helposti ja 
osittian voit myös korjata viat 
itse. Jos olet epävarma, käänny 
myyjäliikkeen puoleen.. 
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Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu 
Moottori ei  
käynnisty 

Tyhjä polttoainesäiliö tai säilöön  
pitkäksi jäänyt polttoaine. 
 
Kaasun painonappi ei ole oikeassa 
asemassa. 
 
Sytytystulpan johto ei ole pistetty. 
 
Viallinen sytytystulppa. 

Täydentäkää uusi, tuore polttoaine. 
 
 
Asettakaa kaasun painonappi jänis/ tai 
CHOKE-asemaan. (Painakaa primeriä) 
 
Pistäkää sytytystulpan johto.  
 
Puhdistakaa sytytystulppa, säätäkää 
elektrodejen väli tai vaihtakaa tulppa.  
 

Vähentynyt teho, 
moottorin epäsään-
nöllinen käynti 

Kone toimii „CHOKE„-ohjelmassa. 
 
Höllentynyt sytytyskaapeli. 
 
 
Säiliöön pitkäksi jäänyt polttoaine.  
 
Tukkeutunut tuuletusrako säiliön  
kannessa. 
 
Vettä tai likaa polttoainejärjestyksessä 
 
 
Likainen ilmansuodatin. 
 
Väärin säädetty kaasutin. 

Palauttakaa painonappi „CHOKE„-asemasta. 
 
Kiinnittäkää sytytyskaapeli ja kiristäkää se 
tiukasti. 
 
Täydentäkää säiliöön siisti ja tuore polttoaine  
 
Puhdistakaa kannessa oleva tuuletusrako. 
 
 
Päästäkää polttoaine säiliöstä ja täydentäkää 
tuore polttoaine. (Katsokaa käsikirjaa 
moottorista) 
 
Puhdistakaa ilmansuodatin. 
 
Antakaa kaasutin säätelyyn. 

Vahvat värähtelyt Deformoitu veitsiakseli. 
 
Kulutettu veitsiakselin laakeri. 
 
Irrotettu moottorin asento. 

Antakaa veitsiakseli vaihtamiseen. 
 
Antakaa kuulalaakeri vaihtamiseen. 
 
Kiinnityttäkää moottori. 

Kiilahihna luisuu Kulutettu tai venytetty kiilahihna. Antakaa kiilahihna säätelyyn tai 
vaihtamiseen. 

 




