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Tyyppikilvessä olevat tiedot
Siinä olevat tiedot ovat hyvin tärkeitä, 
kun tilaat varaosia tai tarvitset huolto-
miehen apua. 
Tyyppikilpi sijaitsee moottorin lähei-
syydessä. Merkitse alla olevaan 
ruutuun tyyppikilven kaikki tiedot.

Löydät nämä ja muut tiedot erilli-
sestä CE-vaatimusten-mukaisuus-
vakuutuksesta, joka toimitetaan 
käyttöohjekirjan mukana.

Kuvalliset ohjeet

Käännä esiin kuvasivut käyttöohje-
kirjan alussa.
Tämä käyttöohje pätee erimallisille 
koneille. Kuvissa saattaa olla malli-
kohtaisia eroja.

Turvallisuusasiaa

Käyttötarkoitus
Tämä kone on hyväksytty käytettä-
väksi ainoastaan
– tässä käyttöohjeessa annettujen 

käyttö- ja turvallisuusohjeiden 
mukaisesti;

– nurmikon leikkaamiseen koti- ja 
harrastelijapuutarhoissa.

Kaikenlainen muu käyttö on käyttö-
tarkoituksen vastaista. 

Valmistajan antama takuu raukeaa 
eikä valmistaja vastaa koneen käy-
töstä aiheutuvista vahingoista, jos 
konetta käytetään käyttötarkoituksen 
vastaisesti. Vastuun kantaa tässä 
tapauksessa yksin koneen käyttäjä.
Valmistaja ei vastaa koneelle 
omavaltaisesti tehtyjen muutoksien 
aiheuttamista vahingoista.
Vain konemallit, joissa on sähkö-
käynnistin:
Koneen mukana toimitettu akkula-
turi on tarkoitettu ainoastaan ruo-
honleikkurissa käytettävän akun 
lataamiseen. Valmistaja ei vastaa 
vahingoista, jotka aiheutuvat 
virheellisestä käytöstä.

Noudata turvallisuus- ja 
käyttöohjeita
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti 
ennen koneen ensimmäistä käyttö-
kertaa. Noudata annettuja ohjeita 
ja säilytä käyttöohje myöhempää 
tarvetta varten. Älä koskaan anna 
lasten tai muiden henkilöiden käyt-
tää konetta, jos he eivät ole tutus-
tuneet käyttöohjeisiin.
Jos koneen omistaja vaihtuu, niin 
muista antaa käyttöohjekirja koneen 
mukana uudelle omistajalle.

Yleisiä turvallisuusohjeita
Tämä kappale sisältää tietoa yleisistä 
turvallisuusohjeista. 
Varoitukset, jotka viittaavat yksittäisiin 
koneen osiin, niiden toimintaan tai 
käyttötarkoitukseen, ovat käyttö-
ohjeessa näitä osia käsittelevissä 
kohdissa.

Ennen koneella työskentelyä
Henkilöt, jotka käyttävät konetta, 
eivät saa olla huumaavien aineiden, 
kuten alkoholin, huumeiden tai 
lääkkeiden alaisena.
Alle 16-vuotiaat eivät saa käyttää 
konetta tai tehdä siihen esim. 
huolto-, puhdistus- tai säätötöitä - 
vähimmäisikäraja voi poiketa tässä 
ilmoitetusta riippuen paikallisista 
määräyksistä.
Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten 
henkilöiden (mukaan lukien lapset) 
käyttöön, jotka ovat fyysisesti, sensori-
sesti tai henkisesti rajoitteisia tai joilla 
ei ole riittävästi kokemusta ja/tai tietoa 

laitteen käytöstä, ellei heidän turvallisu-
udestaan vastaava henkilö valvo 
ja opasta heitä laitteen käytössä.
Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että 
he eivät leiki laitteella.
Perehdy ennen työhön ryhtymistä 
kaikkiin varusteisiin ja hallintalait-
teisiin sekä niiden toimintaan.
Säilytä polttoainetta vain tarkoituk-
seen sopivassa säiliössä, joka 
ei sijaitse lämpölähteiden (esim. 
uunien tai vedenlämmittimien) 
lähellä. Älä täytä polttoainetta 
sisätiloissa, vaan ulkona.
Älä täytä polttoainetta moottorin 
käydessä tai ollessa lämmin. 
Vaihda vaurioitunut pakoputki, 
polttoainesäiliö tai säiliön korkki.
Tarkista ennen käyttöä,
– että ruohonkokooja toimii ja ulos-

heittoaukon suoja sulkeutuu kun-
nolla. Vaihda viallisten ja kulunei-
den osien tilalle heti uudet ja kiin-
nitä puuttuvat osat.

– että leikkuuterät, kiinnityspultit 
ja koko leikkuuyksikkö ovat 
moitteettomassa kunnossa. 
Toimita kuluneet tai vaurioituneet 
osat vaihdettavaksi huoltokorja-
amoon vain sarjana, jotta välty-
tään epätasapainoilta.

Varaosien ja varusteiden tulee olla 
valmistajan asettamien vaatimusten 
mukaisia. 
Käytä tämän takia vain alkuperäisiä 
varaosia ja varusteita tai valmistajan 
hyväksynnän saaneita varaosia 
ja varusteita.
Korjaukset saa tehdä ainoastaan 
valtuutettu huoltokorjaamo.

Koneella työskentelyn aikana
Käytä sopivaa vaatetusta, kun työs-
kentelet koneella tai huollat konetta. 
Esimerkiksi:
– turvakenkiä,
– pitkiä housuja,
– vaatteita, jotka eivät ole liian väljät,
– kuulonsuojaimia,
– suojalaseja.
Kaikkien turvalaitteiden tulee aina 
olla moitteettomassa kunnossa 
ja täydellisesti kiinnitettynä konee-
seen. 
Turvalaitteisiin ei saa tehdä mitään 
muutoksia.
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Käytä konetta ainoastaan sen ollessa 
teknisesti valmistajan ohjeiden mukai-
sessa ja toimitusta vastaavassa 
kunnossa.
Älä muuta koskaan moottorin tehda-
sasetuksia.
Vältä avotulta ja kipinöiden muo-
dostumista. Tupakointi kielletty.

Ennen kaikkia koneelle 
tehtäviä huoltotöitä
Loukkaantumisien välttämiseksi 
ennen kaikkia koneeseen kohdis-
tuvia töitä (esim. huolto- ja säätötyöt) 
ja ennen koneen siirtämistä (esim. 
nostamalla tai kantamalla)
– sammuta moottori,
– irrota virta-avain (mikäli koneessa),
– odota, kunnes kaikki liikkuvat 

osat ovat varmasti pysähtyneet 
ja moottori on jäähtynyt,

– estä moottorin tahaton käynnisty-
minen irrottamalla sytytystulpan 
hattu moottorista,

– noudata lisäksi turvaohjeita moot-
torin käsikirjassa.

Työskentelyn päätyttyä
Kun poistut koneen luota, sammuta 
aina moottori ja irrota virta-avain – 
mikäli koneessa.

Turvalaitteet
Kuva 1

s~~ê~
ûä®=âçëâ~~å=â®óí®=âçåÉíí~I=àçë=àçâáå=
íìêî~ä~áííÉáëí~=çå=î~ìêáçáíìåìí=í~á=
âááååáíí®ã®íí®K

Turvakahva (1)
Turvakahva on turvalaite, jonka 
avulla moottori ja terät saadaan 
hätätilanteessa pysähtymään heti. 
Turvakahvaa ei saa lukita eikä sen 
toimintaa saa muuttaa.

Ulosheittoaukon suoja (2) 
tai iskusuoja (3)
Ulosheittoaukon suoja/iskusuoja 
suojaa koneen käyttäjää leikkuulait-
teesta ympärille sinkoutuvien esinei-
den aiheuttamilta loukkaantumisilta. 
Konetta saa käyttää vain ulosheitto-
aukon suojan tai iskusuojan kanssa.

Koneessa olevat tarrat
Koneeseen on kiinnitetty erilaisin 
tunnuskuvin varustettuja tarroja. 
Niiden selitykset:

Huom! 
Lue käyttöohjekirja 
ennen koneen käyt-
töönottoa!

Varmista, että muita 
henkilöitä ei ole vaara-
alueella!

Sammuta moottori ja 
irrota virta-avain ennen 
kaikkia koneeseen 
kohdistuvia huoltotöitä 
ja ennen kuin poistut 
koneen luota.
Noudata lisäksi ohjeita 
kappaleessa »Turval-
lisuusasiaa«.
Irrota sytytystulpan 
hattu ennen leikku-
ulaitteeseen tehtäviä 
töitä! Pidä sormet 
ja jalat poissa 
leikkuulaitteesta! 
Sammuta moottori 
ja irrota sytytystulpan 
hattu ennen koneen 
säätötoimenpiteitä 
tai puhdistamista 
tai tarkastamista.

Loukkaantumisvaara – käytä konetta 
vain paikoilleen kiinnitetyn iskusuojan 
kanssa.

Loukkaantumisvaara – käytä 
konetta vain koneen takaosaan 
kiinnitetyn suojuksen kanssa.

Loukkaantumisvaara – käytä 
konetta vain paikoilleen kiinnitetyn 
ulosheittoaukon suojan kanssa.
Pidä koneessa olevat tarrat aina 
puhtaina, niin että ne ovat hyvin 
luettavissa.

Käyttöohjeessa olevat 
tunnusmerkit
Tässä käyttöohjeessa käytetään 
tunnusmerkkejä, jotka viittavat 
vaaratilanteisiin tai tärkeisiin ohjeisiin. 
Merkkien selitykset:

s~~ê~
sááíí~~=î~~ê~íáä~åíÉáëááåI=àçíâ~=äááííóî®í=
âìî~ííììå=íçáãáåí~~å=à~=àçáëë~=
ÜÉåâáä∏í=çî~í=~äííááå~=î~~ê~ääÉK=

eìçã
sááíí~~=î~~ê~íáä~åíÉáëááåI=àçíâ~=äááííóî®í=
âìî~ííììå=íçáãáåí~~å=à~=àçáëë~=âçåÉ=
îçá=î~ìêáçáíì~K

Ohje
sááíí~~=í®êâÉáëááå=íáÉíçáÜáå=í~á=â®óíí∏J
çÜàÉáëááåK

Kokoaminen

Kuvasivut, joissa neuvotaan koneen 
kokoaminen, ovat erillisessä liitteessä.

Kierrätysohje
Toimita pakkausmateriaali, käytöstä 
poistettu kone jne. jätehuolto-
pisteeseen paikallisten määräysten 
mukaisesti.

!

!

!
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Käyttö

kçìÇ~í~=ãó∏ë=ãççííçêáå=
â®ëáâáêà~å=çÜàÉáí~K

s~~ê~
q~é~íìêã~
Ó oìçÜçåäÉáââììå=~áâ~å~=âçåÉÉå=
ä®ÜÉáëóóÇÉëë®=Éá=ë~~=çää~=ãìáí~=
ÜÉåâáä∏áí®I=ä~éëá~=à~Lí~á=âçíáÉä®áãá®K=
vãé®êáääÉ=ëáåâçìíìî~í=âáîÉí=í~á=
ãììí=ÉëáåÉÉí=ë~~íí~î~í=~áÜÉìíí~~=
äçìââ~~åíìãáëá~K=

h~~íìãáåÉå
Ó hìäàÉí~=âçåÉíí~=î~áå=â®îÉäóî~ìÜíá~K
Ó läÉ=ÉêáíóáëÉå=î~êçî~áåÉåI=âìå=â®J
îÉäÉí=í~~âëÉé®áå=êìçÜç~=äÉáâ~íÉëJ
ë~ëá=à~=îÉÇ®í=ë~ã~ää~=âçåÉíí~=
áíëÉ®ëá=âçÜíáK

Ó hìå=äÉáââ~~í=åìêãáââç~=àóêâáëë®=
êáåíÉáëë®I=âçåÉ=ë~~íí~~=â~~íì~=
à~ îçáí=äçìâ~í~=áíëÉëáK=
iÉáââ~~ êáååÉåìêãáââç=~áå~=éçáâáíJ
í~áåI=Éá=óäÜ®®äí®=~ä~ëé®áå=í~á=é®áåJ
î~ëíçáåK=ûä®=äÉáââ~~=åìêãáââç~=êáåJ
íÉáëë®I=àçáÇÉå=â~äíÉîììë=çå=óäá=OMBK

Ó jìáëí~=çää~=Éêáíí®áå=î~êçî~áåÉåI=âìå=
î~áÜÇ~í=ëììåí~~=êáåíÉáëë®=à~=ëÉáëç=
~áå~=íìâÉî~ëë~=~ëÉååçëë~K

Ó oìçÜçå=äÉáââ~~ãáåÉå=êÉìå~J
~äìÉáää~I=éÉåë~ë~áíçàÉå=ä®ÜÉää®=í~áK=
àóêâáëë®=êáåíÉáëë®=çå=î~~ê~ääáëí~K=
jìáëí~=ë®áäóíí®®=êááíí®î®å=íìêî~äJ
äáåÉå=î®äáã~íâ~=êÉìå~J~äìÉáëááåK

Ó s®äí®=âçëíÉ~å=êìçÜçå=äÉáââ~J
~ãáëí~K=hçåÉ=îçá=äìáëì~I=âçëâ~=éáíç=
Éá=çäÉ=åááå=Üóî®=âìáå=âìáî~ää~=
ã~~éÉê®ää®I=à~=ë~~í~í=â~~íì~K=
iÉáââ~~=î~áå=âìáî~~=êìçÜç~K

Ó iÉáââ~~=åìêãáââç=~áåç~ëí~~å=
é®áî®åî~äçëë~=í~á=êááíí®î®ëë®=
î~ä~áëíìâëÉëë~K

içìââ~~åíìãáåÉå
Ó lÜà~ìë~áë~å=à~=éó∏êáî®å=äÉáââììJ
íÉê®å=î®äáëí®=íìêî~Éí®áëóóíí®=Éá ë~~=
óêáíí®®=ãììíí~~K

Ó h®óíí®à®å=é~áââ~=çå=çÜà~ìë~áë~å=
í~â~å~=â®óí∏å=~áâ~å~K

Ó máÇ®=~áå~=â®ÇÉí=à~=à~ä~í=äçáíçää~=
âçåÉÉå=éó∏êáîáëí®=çëáëí~K

Ó ûä®=â®óí®=âçåÉíí~=Üìçåçää~=ë®®ää®I=
ÉëáãK=àçë=çå=ë~ÇÉâììêçàÉå=í~á=
ìââçëÉå=êáëâáK

Ó p~ããìí~=ãççííçêá=à~=çÇçí~I=
âìååÉë=äÉáââììä~áíÉ=çå=éóë®ÜíóåóíW
Ó =ÉååÉå=âçåÉÉå=â~ääáëí~ãáëí~I
Ó =ÉååÉå=âçåÉÉå=âìäàÉíí~ãáëí~=
ãìì~ää~=âìáå=åìêãáâçáää~K

Ó p~ããìí~=ãççííçêá=à~=Éëí®=ãççíJ
íçêáå=â®óååáëíóãáåÉå=î~ÜáåÖçëë~W=
fêêçí~=îáêí~J~î~áå=Eãáâ®äá=âçåÉÉëë~FI=
~åå~=ãççííçêáå=à®®Üíó®=à~=áêêçí~=
ëóíóíóëíìäé~å=Ü~ííìI
Ó ÉååÉå=âìáå=~ä~í=éçáëí~~=éóë®ÜíóJ
ãáëÉå=~áÜÉìíí~à~~=í~á=íìââÉìíìJ
ãá~=ìäçëÜÉáííçéìíâÉëí~I

Ó ÉååÉå=êìçÜçåäÉáââìêáå=í~êâ~ëí~J
ãáëí~=í~á=éìÜÇáëí~ãáëí~=ëÉâ®=ëáääÉ=
íÉÜí®îá®=ë®®í∏J=í~á=Üìçäíçí∏áí®I

Ó àçë=äÉáââìêá=çëìì=îáÉê~~ëÉÉå=
ÉëáåÉÉëÉÉåI=í~êâáëí~=îáçáííìáâç=
äÉáââìêá=à~=íçáãáí~=ëÉ=î~ìêáçí~J
é~ìâëÉëë~=Üìçäíçâçêà~~ãççåI

Ó àçë=âçåÉ=~äâ~~=í®êáëí®=í~î~ääáëí~=
îçáã~ââ~~ããáåI=í~êâáëí~=ÜÉíá=
ãáëí®=ëÉ=àçÜíììK

Ó ûä®=âçëâ~~å=åçëí~=í~á=â~åå~=
âçåÉíí~=ãççííçêáå=â®óÇÉëë®K

Ó q~êâáëí~=åìêãáââç=ÉååÉå=
íó∏ëâÉåíÉäóå=~äçáíí~ãáëí~=à~=éçáëí~=
~äìÉÉäí~=â~áââá=ÉëáåÉÉíI=àçíâ~=îçáëáJ
î~í=ëáåâçìíì~=Éêá=ëììåíááå=íÉêáÉå=
çëìÉëë~=åááÜáåK

Ó gçë=àçâáå=îáÉê~ë=ÉëáåÉ=EÉëáãK=âáîáF=
çëìì=äÉáââììíÉêááå=í~á=àçë=âçåÉ=
~äâ~~=í®êáëí®=í~î~ääáëí~=îçáã~ââ~J
~ããáåW=p~ããìí~=ÜÉíá=ãççííçêáK=
bååÉå=âìáå=çí~í=âçåÉÉå=ììÇÉääÉÉå=
â®óíí∏∏åI=~åå~=Üìçäíçâçêà~~ãçå=
í~êâáëí~~I=çåâç=ëááå®=î~ìêáçáí~K

Ó hçåÉÉå=çääÉëë~=ëáîìääÉÜÉáíí®î®=
®ä® ãÉåÉ=êìçÜçå=ìäçëÜÉáííç~ìâçå=
ÉíÉÉåK

hçåÉÉíI=àçáëë~=çå=êìçÜçåâçâççà~W
Ó fêêçíÉíí~Éëë~=êìçÜçåâçâççà~~=
óãé®êáääÉ=ëáåâç~î~=êìçÜç=í~á=ÉëáJ
åÉÉí=îçáî~í=~áÜÉìíí~~=äçìââ~~åíìJ
ãáëá~=âçåÉÉå=â®óíí®à®ääÉ=í~á=ä®ÜáëJ
í∏ää®=çäÉîáääÉ=ÜÉåâáä∏áääÉK=
ûä® íóÜàÉåå®=êìçÜçåâçâççà~~=
ãççííçêáå=â®óÇÉëë®K=
p~ããìí~ âçåÉK

e®â®ãóêâóíóëî~~ê~=ÜááäáãçåçâJ
ëáÇáå=àçÜÇçëí~K=
h®óí®=éçäííçãççííçêá~=î~áå=ìäâçå~K=

o®à®ÜÇóë=à~=íìäáé~äçî~~ê~
Ó _ÉåëááåáÜ∏óêóí=çî~í=ê®à®Üí®îá®=
à~ ÄÉåëááåá=ëóííóó=Éêáíí®áå=ÜÉäéçëíá=
íìäÉÉåK

Ó q®óí®=éçäííç~áåÉë®áäá∏=ÄÉåëááåáää®=
ÉååÉå=ãççííçêáå=â®óååáëí®ãáëí®K=
ûä®=~î~~=í~åââá~=ãççííçêáå=
â®óÇÉëë®=í~á=çääÉëë~=ä®ããáåK

Ó iáë®®=éçäííç~áåÉíí~=î~áå=ãççííçêáå=
çääÉëë~=ë~ããìíÉííì=à~=à®®ÜíóåóíK=
s®äí®=~îçíìäí~=à~=âáéáå∏áÇÉå=ãìçJ
Ççëíìãáëí~K=qìé~âçáåíá=âáÉääÉííóK=
ûä®=í®óí®=éçäííç~áåÉíí~=ëáë®íáäçáëë~I=
î~~å=ìäâçå~K=

Ó gçë=éçäííç~áåÉíí~=çå=ä®áââóåóí=óäáI=
®ä®=â®óååáëí®=ãççííçêá~K=
pááêê® âçåÉ=éçáë=éçäííç~áåÉÉå=äáâ~~J
ã~äí~=~äìÉÉäí~=à~=çÇçí~I=âìååÉë=
ÄÉåëááåáÜ∏óêóí=çî~í=Ü~áÜíìåÉÉíK

Ó mçáëí~=íìäáé~äçå=î®äíí®ãáëÉâëá=
êìçÜç=í~á=ìäçëî~äìî~=∏äàó=ëÉìê~~J
îáëí~=çëáëí~W
Ó ãççííçêáI
Ó é~âçéìíâáI
Ó ~ââìI
Ó éçäííç~áåÉë®áäá∏K

hçãé~ëíìãáåÉå
Ó hìäàÉí~=âçåÉíí~=î~áå=â®îÉäóî~ìÜíá~K

eìçã
hçåÉî~ìêáçí
Ó háîÉíI=åìêãáâçää~=çäÉî~í=çâë~í=íãëK=
îçáî~í=î~ìêáçáíí~~=âçåÉíí~=í~á=
~áÜÉìíí~~=íçáãáåí~Ü®áêá∏áí®K=
mçáëí~ âááåíÉ®í=ÉëáåÉÉí=íó∏ëíÉíí®J
î®äí®=~äìÉÉäí~=~áå~=ÉååÉå=íó∏Ü∏å=
êóÜíóãáëí®K

Ó h®óí®=âçåÉíí~=î~áå=ëÉå=çääÉëë~=
ãçáííÉÉííçã~ëë~=âìååçëë~K=
q~êâáëí~=~áå~=ÉååÉå=â®óíí∏®I=
å®âóóâ∏=âçåÉÉëë~=ãÉêââÉà®=
î~ìêáçáëí~K=
q~êâáëí~=ÉååÉå=â~áââÉ~=íìêî~ä~áíJ
íÉÉíI=Ü~ääáåí~ä~áííÉÉí=à~=åááÜáå=âììäìJ
î~í=âóíâáåî~áàÉêáí=ëÉâ®=â~áââá=êììîáäáJ
áíçâëÉí=Ó=åááÇÉå=íìäÉÉ=çää~=ÉÜàá®=
à~ íáìâ~ëíá=é~áâçáää~~åK=
s~áÜÇ~ îá~ääáëíÉå=çëáÉå=íáä~ääÉ=ììÇÉí=
ÉååÉå=â®óíí∏®K

Käyttöajat
Noudata maakohtaisia käyttöajoista 
annettuja määräyksiä (kysy tarvitta-
essa vastaavalta viranomaiselta, 
milloin koneen käyttö on sallittua).

!
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Sijaintitiedot
Näissä ohjeissa sijaintitiedot (esim. 
vasen, oikea) tarkoittavat aina 
koneen eri puolia katsottuna 
kulkusuunnassa eteenpäin.

Ennen koneen ensimmäistä 
käyttöönottoa
Moottoriöljyn täyttö

eìçã
hçåÉ=íçáãáíÉí~~å=âìäàÉíìëíÉâåáëáëí®=
ëóáëí®=áäã~å=ãççííçêá∏äàó®K=
– Muista täyttää moottoriöljy ennen 

koneen käyttöönottoa, katso 
moottorin käsikirja.

Akun lataaminen
(koneet, joissa on sähkökäynnistin)

pó∏éóãáëJ=à~=ãóêâóíóëî~~ê~
û®êáãã®áëáëë®=í~é~ìâëáëë~=~âìëí~=
ë~~íí~~=îìçí~~=ìäçë=åÉëíÉíí®=í~á=
î~é~ìíì~=â~~ëìà~K
^ââì=çå=ëáàçáíÉííì=ã~ääáëí~=êááééìÉå=
âóíâáåé~åÉÉäááå=óä®~áë~ëë~=Eâìî~=O~F=
í~á=äÉáââììé∏óÇ®ääÉ=Eâìî~=OÄLÅFK=

p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~
q~êâáëí~=~áå~=ÉååÉå=~ââìä~íìêáå=
â®óíí∏®I=ÉííÉá=ëááå®=çäÉ=å®âóîá®=
î~ìêáçáí~K=ûä®=âçëâ~~å=â®óí®=
î~ìêáçáíìåìíí~=~ââìä~íìêá~K

eìçã
Ó s~êãáëí~I=Éíí®=ë®Üâ∏îÉêâçå=íáÉÇçí=
î~ëí~~î~í=~ââìä~íìêáå=íóóééáâáäîÉå=
íáÉíçà~=EOOMÓOPM=s=à~=RM=eòFK=

Ó pìçà~~=~ââìä~íìêá=âçëíÉìÇÉäí~I=
ë~íÉÉäí~I=äìãÉäí~=à~=é~ââ~ëÉäí~K

Ó i~í~~=~ââì=î~áå=âìáî~ëë~=íáä~ëë~I=
àçëë~=çå=Üóî®=áäã~åî~áÜíçK=
ûä®=óäáí®=ã~âëáãá=ä~í~ìë~áâ~~=
ENO íìåíá~FK

Ó fêêçí~=~ââìä~íìêá=ë®Üâ∏îÉêâçëí~=
à~ âçåÉÉëí~=ÉååÉå=êìçÜçåäÉáââìêáå=
â®óíí∏∏åçííç~K

Kuva 2
 Lataa akkua vähintään 10 tuntia 

ennen koneen ensimmäistä 
käyttöönottoa. 
Käytä lataamiseen vain koneen 
mukana toimitettavaa akkulaturia.

Ohje
Akkulaturin irrottaminen päinvastai-
sessa järjestyksessä.

Akkulaturin kierrätysohje
Akkulaturi on hävitettävä sähkölait-
teista annettujen jätehuoltomää-
räysten mukaisesti. 
Noudata paikallisia määräyksiä.

Säätötyöt aina ennen 
koneen käyttöä

içìââ~~åíìãáëî~~ê~
bååÉå=â~áââá~=âçåÉÉääÉ=íÉÜí®îá®=
Üìçäíçí∏áí®
Ó ë~ããìí~=ãççííçêáI
Ó áêêçí~=îáêí~J~î~áå=Eãáâ®äá=âçåÉÉëë~FI
Ó çÇçí~I=Éíí®=â~áââá=äááââìî~í=çë~í=
çî~í=éóë®ÜíóåÉÉí=à~=ãççííçêá=
çå à®®ÜíóåóíI

Ó Éëí®=ãççííçêáå=í~Ü~íçå=â®óååáëíóJ
ãáåÉå=áêêçíí~ã~ää~=ëóíóíóëíìäé~å=
Ü~ííì=ãççííçêáëí~K

Ruohonkokoojan 
kiinnittäminen
(vain koneet, joissa on ruohonko-
kooja)
Kuva 11
 Nosta ulosheittoaukon suoja 

ylös ja ripusta ruohonkokooja 
paikoilleen.

Leikkuukorkeuden säätö

eìçã
s~äáíëÉ=Éé®í~ë~áëÉëë~=ã~~ëíçëë~=
äÉáââììâçêâÉìë=åááåI=Éíí®=äÉáââììíÉê®=
Éá=é®®ëÉ=âçëâÉíí~ã~~å=ã~~í~K
Kuva 3
Säädä leikkuukorkeus ruohon-
pituuden mukaan. 
Säätömahdollisuus (konemallista 
riippuen) noin 3 cm – maks. 9 cm.

Ohje
Koneet, joissa on pyöräkohtainen 
säätö, säädä kaikki pyörät samalle 
korkeudelle.
Malli A
 Kiinnitä pyörät haluamaasi 

asentoon.

Malli B
 Vedä kiinnikkeestä ja lukitse se 

sopivaan asentoon.
Malli C
 Siirrä korkeuden keskussäädön 

vipua eteen- tai taaksepäin ja 
lukitse haluamaasi asentoon.

Etupyörien lukitus
(vain mallit, joissa on lukittavat 
etupyörät)
Kuva 4
Lukitse pyörät suoraan ajettaessa – 
aseta pyörät eteenpäin ja laita kahva 
isompaan reikään.
Pyörät liikkuvat vapaasti – laita 
kahva pienempään reikään.

Polttoaineen täyttö ja 
öljymäärän tarkastus
 Polttoainesuositus: lyijytön bensiini 

(95E) (katso Moottorin käsikirja).
 Täytä polttoainetta enintään 2 cm 

päähän täyttöaukon alareunasta.
 Sulje hyvin polttoainesäiliö.
 Tarkista öljymäärä, lisää öljyä tarvit-

taessa (katso Moottorin käsikirja).

Moottorin käynnistys
Kuva 5

s~~ê~
içìââ~~åíìãáëáÉå=î®äíí®ãáëÉâëáI
Ó ®ä®=ëÉáëç=ìäçëÜÉáííç~ìâçå=ÉÇÉëë®I=
âìå=â®óååáëí®í=ãççííçêáåX

Ó éáÇ®=à~ä~í=à~=â®ÇÉí=äçáíçää~=äÉáââììJ
ä~áííÉÉëí~X

Ó éáÇ®=~áå~=â®ÇÉí=à~=à~ä~í=éçáëë~=
éó∏êáîáëí®=çëáëí~K=
móëóííÉäÉ=~áå~=íìêî~ääáëÉå=î®äáã~íJ
â~å=é®®ëë®=ìäçëÜÉáííç~ìâçëí~K

hóíâÉ=â~áââá=äÉáââììíÉê®í=áêíá=îçáã~åçJ
íçëí~=ÉååÉå=ãççííçêáå=â®óååáëí®J
ãáëí®K
ûä®=â~ääáëí~=âçåÉíí~=â®óååáëíÉíí®Éëë®K=
^ëÉí~=âçåÉ=í~ë~áëÉÉå=é~áââ~~åI=
àçëë~=êìçÜç=çå=ã~ÜÇçääáëáãã~å=
äóÜóíí®K

Moottoria koskevia ohjeita
Noudata moottorin käsikirjassa 
annettuja ohjeita.
– Joissakin malleissa ei ole kaasu-

vipua, kierrosnopeus säätyy 
automaattisesti. Moottori käy aina 
optimaalisella kierrosnopeudella.

!

!

!

!
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– Vaikka moottori on lämmin, saat-
taa joskus olla tarpeen käyttää 
rikastinta tai primernuppia.

– Joissakin malleissa ei ole rikastinta 
eikä primernuppia. 
Moottori säätyy automaattisesti 
oikein käynnistystä varten.

Moottorin ollessa kylmä:
 Avaa bensiinihana (mikäli 

koneessa).
Koneet, joissa on rikastin :
 Aseta rikastinvipu asentoon  

tai vedä rikastinvipu ulos ja aseta 
kaasuvipu (mikäli koneessa) 
asentoon /max – kuva 5A

tai
 Aseta kaasuvipu asentoon 

 – kuva 5A.
Koneet, joissa on primernuppi:
 Paina voimakkaasti primer-nappia 

1–5 kertaa ja aseta kaasuvipu 
(mikä koneessa) asentoon /
max – kuva 5B. 

Moottorin ollessa lämmin:
 Avaa bensiinihana (mikäli 

koneessa).
 Aseta kaasuvipu (mikäli koneessa) 

asentoon /max – kuva 5B.

Koneet, joissa ei ole sähkökäyn-
nistintä:
Kuva 5C
 Seiso koneen takana – paina 

turvakahvaa ja pidä se painettuna.
 Vedä hitaasti käynnistysnarun 

kahvasta, kunnes tuntuu vastusta 
ja nykäise se sitten ylös nopealla 
ja rivakalla vedolla. 
Älä päästä käynnistysnarua kela-
utumaan nopeasti takaisin, vaan 
palauta se hitaasti.

Koneet, joissa on sähkökäynnistin:
Kuva 5D
 Irrota akkulaturi sähköverkosta 

ja koneesta.
 Seiso koneen takana – paina 

turvakahvaa ja pidä se painettuna.
 Käytä virta-avainta työntöaisassa, 

kunnes moottori käynnistyy 
(käynnistysyritys saa kestää 
enintään 5 sekuntia, odota 
vähintään minuutti ennen uutta 
yritystä).

Ohje
Sähkökäynnistimellä varustetuissa 
koneissa voi moottorin (riippuen 
mallista) käynnistää myös käsin 
käynnistysnarun kahvasta.

Kun moottori käy:
 Kun moottori on käynnistynyt 

(mallista riippuen):
– aseta rikastin (mikäli koneessa) 

takaisin,
– työnnä kaasuvipu (mikäli 

koneessa) asentojen /max ja 
/min väliin ja anna moottorin 

käydä hetken, jotta se lämpenee. 
 Kun alat leikata ruohoa, aseta 

kaasuvipu (mikäli koneessa) 
asentoon täyskaasu.

Ohje
Moottorin käsikirjassa on lisää moot-
torin käyttöohjeita.

Sammuta moottori
Kuva 7
 Aseta kaasuvipu (mikäli koneessa) 

asentoon /min.
 Päästä turvakahva irti. 

Moottori ja leikkuulaite pysähtyvät 
hetken kuluttua.

Koneen käyttö
Pyörävedon päälle-/poiskyt-
kentä
(vain itsevetävät mallit)
Kuva 6A, B, C

Käynnistä pyöräveto 
/ :

 Vedä vivusta/kahvasta ja pidä 
kiinni.

Pysäytä pyöräveto 
/ :

 Päästä vipu/kahva irti.

Kuvan 6C mukaisia koneita 
koskeva ohje

Päälle- ja poiskytkentään voidaan 
käyttää sekä vasemmanpuoleista 
että myös oikeanpuoleista vipua 
tai molempia vipuja yhdessä.

Ohje
Rakenteellisista syistä johtuen 
takapyörät saattavat lukkiutua 
vedettäessä konetta taaksepäin. 
Kyseessä ei ole mikään vika. 
Koneen käyttäytyminen johtuu 
teknisistä syistä.
Ohje (riippuen konemallista): 
Työnnä konetta ensin vähän 
eteenpäin vetämättä pyörävedon 
kahvasta ja vedä vasta sitten 
taaksepäin.

Vetonopeuden muutta-
minen
(riippuen konemallista)

eìçã
hçåÉî~ìêáçí
qÉÉ=ë®®Ç∏í=î~áå=ãççííçêáå=â®óÇÉëë®K
Kuva 6D, E
 Valitse pienemmällä vivulla sopiva 

nopeusalue (välillä 1/min/  ja 
4/max/ ).

Kuva 6F, G
 Valitse vivulla sopiva nopeusalue  

(välillä 1/min/  ja 4/max/ ).

Ohje
Teknisistä syistä johtuen nopeuden 
muuttaminen saattaa olla vaikeaa 
koneen seistessä.
Ohje: Vedä pyörävedon kahvasta 
ja valitse nopeusalue.

Ruohonkookojan irrottaminen 
ja tyhjentäminen
(koneet, joissa on ruohonkokooja)
Kuva 11
Kun leikattua ruohoa jää maahan 
tai ruohomäärän näyttö (lisävaruste, 
kuva 12) osoittaa kokoojan olevan 
täynnä:
 Päästä turvakahva irti ja odota, 

kunnes moottori pysähtyy.
 Nosta ulsoheittoaukon suoja ylös 

ja irrota ruohonkokooja.
 Tyhjennä ruohonkokooja.
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Työskentely ilman ruohon-
kokoojaa
Kun irrotat ruohonkokoojan, ulos-
heittoaukon suoja kääntyy alaspäin. 
Leikattaessa ruohoa ilman ruohon-
kokoojaa, leikattu ruoho poistuu 
suoraan nurmikolle.

Koneen käyttö allejättävänä
(vain koneet, joissa on tarvittavat 
lisävarusteet)

Taakseheittävät mallit:
Kuva 8A
 Nosta ulosheittoaukon suoja ylös.
 Irrota ruohonkokooja.
 Kiinnitä heittoaukon sulkeva kiila-

mainen osa (riippuen konemallista).
 Laske ulosheittoaukon suoja alas.

Ohje
Malleissa, joissa on integroitu silppu-
amistoiminto, ei tarvita erillistä osaa 
uudelleen muotoillun ulosheitto-
aukon suojan ansiosta (kuva 8B).

Sivulleheittävät mallit:
Kuva 9
 Asenna ulosheittoaukon suojan 

tilalle iskusuoja/sulkuläppä 
(kuva 9A)

tai
 Irrota ulosheittoaukon suoja – 

iskusuoja/sulkuläppä sulkeutuu 
automaattisesti (kuva 9B).

Muuttaminen sivulleheittäväksi
(riippuen konemallista)
 Mikäli asennettuna: Irrota ruohon-

kokooja ja laske takana ulosheit-
toaukon suoja alas.

 Nosta iskusuojaa/sulkuläppää 
ja kiinnitä sivulla olevan ulosheit-
toaukon suoja (kuva 9C).

Työskentelyn päätyttyä
 Irrota virta-avain (mikäli koneessa).
 Odota, kunnes kaikki liikkuvat 

osat ovat varmasti pysähtyneet 
ja moottori on jäähtynyt.

 Sulje bensiinihana (mikäli kone-
essa – katso Moottorin käsikirja).

 Irrota sytytystulpan hattu tulpasta.
 Tyhjennä ruohonkokooja.
Koneet, joissa on sähkökäynnistin:
 Lataa akkua 10 tuntia.

Ohje
Vie kone suljettuun tilaan vain, kun 
moottori on jäähtynyt.

Vihjeitä nurmikonhoitoon

Muutamia vihjeitä, jotta nurmikkosi 
kasvaisi tasaisesti ja terveellä 
kasvualustalla.

Ruohonleikkuu
Nurmikko koostuu erityyppisistä 
ruoholajeista. Kun leikkaat nurmikon 
usein, niin voimakkaasti juurtuvat 
ja mätästävät ruohokasvit kasvavat 
nopeammin. Kun leikkaat nurmikon 
harvoin, niin nurmikko ei ole enää 
kauniin tasainen ja siinä on enem-
män villikasveja (esim. apilaa).
Nurmikon normaalipituus on noin 
4–5 cm. Leikkaa kerralla vain 1/3 
ruohon pituudesta; ts. kun ruohon 
pituus on 7–8 cm, leikkaa se 
normaalipituuteen.
Mikäli mahdollista älä leikkaa 
nurmikkoa lyhyemmäksi kuin 4 cm, 
muussa tapauksessa nurmikko voi 
vaurioitua kuivina aikoina.
Jos nurmikko on poikkeuksellisen 
pitkä (esim. loman jälkeen), leikkaa 
se muutamaan kertaan jonkin ajan 
välein, kunnes nurmikko on 
normaalipituinen.
Leikkaa nurmikko niin, että leikattavat 
kaistat menevät vähän päällekkäin.
Silppuleikkuu 
(lisävarusteilla)
Ruoho leikataan hienoksi silpuksi 
(n. 1 cm). jolloin se voidaan jättää 
maatumaan lannoitteeksi.
Kun valitset silppuleikkuun, pääset 
parhaimpaan tulokseen pitämällä 
ruohon aina lyhyenä, katso myös 
kappale »Ruohonleikkuu«. 
Noudata seuraavia ohjeita käytet-
täessä leikkuria allejättävänä:
– Älä leikkaa kosteaa ruohoa. 
– Leikkaa kerralla enintään vain 

2 cm kokonaispituudesta.
– Aja hitaasti.
– Käytä moottoria maksimi kierros-

nopeudella.
– Puhdista leikkuulaite säännöllisin 

välein.

Kuljetus

Lyhyet matkat käsin

s~~ê~
mó∏êáî®=äÉáââììä~áíÉ=îçá=í~êííì~=ÉëáåJ
Éáëááå=à~=ëáåÖçí~=åÉ=óãé®êáëí∏∏å=
à~ ~áÜÉìíí~~=î~Üáåâçà~K=
p~ããìí~=ãççííçêáI=ÉååÉå=âìáå=
ëááêê®í=âçåÉíí~=ÉíÉÉåé®áå=ãìì~ää~=
âìáå=åìêãáâçää~K

Ajoneuvossa

s~~ê~
p~ããìí~=ãççííçêá=à~=~åå~å=ëÉå=
à®®Üíó®=~áå~=ÉååÉå=âçåÉÉå=âìäàÉíJ
í~ãáëí~K=fêêçí~=ëóíóíóëíìäé~å=Ü~ííìK
hçåÉ=Éá=ë~~=çää~=â~ääÉää~~å=âìäàÉíìâJ
ëÉå=~áâ~å~K
eìçäÉÜÇá=êááíí®î®ëí®=âááååáíóâëÉëí®=
~àçåÉìîçëë~=ëìçêáíÉíí~î~å=âìäàÉíìâJ
ëÉå=~áâ~å~I=àçíí~=âçåÉ=Éá=éóëíó=äááââìJ
ã~~å=é~áâçáäí~~åK
hìäàÉí~=âçåÉíí~=î~áå=éçäííç~áåÉë®áäá∏=
íóÜà®å®K=s~êãáëí~I=Éíí®=éçäííç~áåÉJ
ë®áäá∏å=âçêââá=çå=âìååçää~=âááååáK

Koneet, joissa on kokoonkään-
tyvä ohjausaisa:
Kuva 10
 Taita ohjausaisa kokoon, niin kone 

vie vähemmän tilaa. 

Huolto/Puhdistus

s~~ê~
içìââ~~åíìãáëáÉå=î®äíí®ãáëÉâëá=
ÉååÉå=âçåÉÉääÉ=íÉÜí®îá®=í∏áí®
Ó ë~ããìí~=ãççííçêáI
Ó áêêçí~=îáêí~J~î~áå=Eãáâ®äá=âçåÉÉëë~FI
Ó çÇçí~I=âìååÉë=â~áââá=äááââìî~í=
çë~í çî~í=î~êã~ëíá=éóë®ÜíóåÉÉí=
à~ ãççííçêá=çå=à®®ÜíóåóíI

Ó Éëí®=ãççííçêáå=í~Ü~íçå=â®óååáëíóJ
ãáåÉå=áêêçíí~ã~ää~=ëóíóíóëíìäé~å=
Ü~ííì=ãççííçêáëí~I

Ó åçìÇ~í~=äáë®âëá=íìêî~çÜàÉáí~=ãççíJ
íçêáå=â®ëáâáêà~ëë~K

s~~ê~
iÉáââììä~áííÉÉå=~áÜÉìíí~ãáÉå=äçìâJ
â~~åíìãáëáÉå=î®äíí®ãáëÉâëá=à®í®=
â~áââá=Üìçäíçíó∏íI=âìíÉå=äÉáââììíÉê®å=
î~áÜíç=í~á=íÉêçáíìëI=~áå~=î~äíììíÉíìå=
Üìçäíçâçêà~~ãçå=íÉÜí®î®âëá=Eí∏áëë®=
í~êîáí~~å=Éêáâçáëíó∏â~äìà~FK

!

!

!

!
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qÉê®êììîáå=âáêáëíóëãçãÉåííáW
Ó RNÓSU=kã=EíÉê®ëêìåâçáåÉå=
êìçÜçåäÉáââìêáF

Ó PSÓQQ=kã=EãìçîáêìåâçáåÉå=
êìçÜçåäÉáââìêáF

eìçã
h~ääáëí~=äÉáââìêá~=~áå~=åááåI=Éíí®=
ëóíóíóëíìäéé~=çå=óä∏ëé®áåK=
jççííçêá ë~~íí~~=î~ìêáçáíì~=ìäçëî~J
äìî~å=éçäííç~áåÉÉå=í~á=∏äàóå=àçÜÇçëí~K

Huolto

eìçã
kçìÇ~í~=ãççííçêáå=â®ëáâáêà~ëë~=
~ååÉííìà~=ÜìçäíçJçÜàÉáí~K=
g®í®=âçåÉ=â®óíí∏â~ìÇÉå=äçéìëë~=
Üìçäíçâçêà~~ãççå=í~êâáëíÉíí~î~âëá=
à~ ÜìçääÉíí~î~âëáK
h~áââá=âçêà~ìâëÉí=à~=îá~ääáëíÉå=~ââìàÉå=
í~á=îá~ääáëíÉå=ëìä~ââÉáÇÉå=î~áÜÇçå=ë~~=
íÉÜÇ®=~áåç~ëí~~å=î~äíììíÉííì=
Üìçäíçâçêà~~ãçK

eìçã
jççííçêá∏äàó=çå=î~~ê~âëá=
óãé®êáëí∏ääÉK
qçáãáí~=∏äàóåî~áÜÇçå=óÜíÉóÇÉëë®=
í~äíÉÉåçíÉííì=î~åÜ~=∏äàó=∏äàóåâÉê®óJ
ëéáëíÉÉëÉÉå=í~á=à®íÉÜìçäíçóêáíóâëÉääÉK

^âìí=çî~í=î~~ê~âëá=
óãé®êáëí∏ääÉK
h®óí∏ëí®=éçáëíÉíìí=~âìí=Éáî®í=âììäì=
í~äçìëà®ííÉáëááåK=qçáãáí~=î~åÜ~í=~âìí=
ãóóà®äááââÉÉëÉÉå=í~á=à®íÉÜìçäíçóêáíóâJ
ëÉääÉK=lí~=~ââì=éçáë=âçåÉÉëí~=ÉååÉå=
äÉáââìêáå=íçáãáíí~ãáëí~=Ü®îáíÉíí®î®âëáK

Ohje
Noudata tarkastus- ja huoltovälejä 
Moottorin käsikirjassa.
Konemallista riippuen varustuksena 
on sähköinen huoltonäyttö (kuva 13). 
Noudata huoltonäytön viestejä kirjal-
listen huolto-ohjeiden lisäksi. 
Katso käyttö- ja lisäohjeet erillisestä 
huoltonäytön mukana tulevasta 
käyttöoppaasta.

Aina ennen käyttöä
 Tarkista öljymäärä, lisää tarvitta-

essa.
 Tarkista ruuviliitosten tiukkuus, 

kiristä tarvittaessa.
 Tarkista turvalaitteet.

Tarkista kytkimen kytkeytymis-
kohta:
(vain itsevetävät mallit)
– Moottorin käydessä ja pyöräve-

don ollessa kytkettynä pois päältä 
kone ei saa liikkua eteenpäin.

– Moottorin käydessä ja pyöräve-
don ollessa kytkettynä päälle 
koneen tulee liikkua eteenpäin.

Kuva 15
 Säädä tarvittaessa kytkeytymis-

kohta pyörävedon kahvan 
säätönupista/säätömutterista 
(konemallista riippuen hallintalaite-
paneelin alaosassa) tai vaijerista.

Ohje
Joissakin malleissa ei ole 
säätömahdollisuutta.

Ensimmäisten 2–5 käyttö-
tunnin jälkeen
 Vaihda öljy, katso oheinen moot-

torin käsikirja.

Aina ruohonleikkuun jälkeen 
tai 8 viikon välein
(vain koneet, joissa on sähkökäyn-
nistin)
 Lataa akkua 10 tuntia.

Kerran käyttökauden aikana
 Vaihda öljy, katso oheinen moot-

torin käsikirja.
 Voitele ulosheittoaukon suojan 

nivelkohdat ja jouset.
 Jätä kone käyttökauden lopussa 

huoltokorjaamoon tarkistettavaksi 
ja huollettavaksi.

Puhdistaminen

eìçã
mìÜÇáëí~=âçåÉ=~áå~=â®óí∏å=à®äâÉÉåK=
mìÜÇáëí~ã~ííçã~~å=âçåÉÉëÉÉå=
íìäÉÉ=ÜÉäéçëíá=ã~íÉêá~~äáî~ìêáçáí~=
à~ íçáãáåí~Ü®áêá∏áí®K
ûä®=â®óí®=éìÜÇáëí~ãáëÉÉå=âçêâÉ~J
é~áåÉéÉëìêá~K

Ruohonkokoojan puhdista-
minen
(vain koneet, joissa on ruohonkokooja)
Puhdistus käy helpoimmin heti ruohon 
leikkaamisen jälkeen.
 Irrota ruohonkokooja ja tyhjennä.

 Voit pestä ruohonkokoojan voimak-
kaalla vesisuihkulla käyttäen puutar-
haletkua.

 Anna ruohonkokoojan kuivua hyvin 
ennen seuraavaa käyttökertaa.

Ruohonleikkurin puhdistaminen

s~~ê~
sçáí=äçìâ~í~=áíëÉëá=éìÜÇáëí~Éëë~ëá=
äÉáââììíÉêá®K=h®óí®=í®ëí®=ëóóëí®=
íó∏â®ëáåÉáí®K

eìçã
h~ääáëí~=äÉáââìêá~=~áå~=åááåI=Éíí®=ëóíóJ
íóëíìäéé~=çå=óä∏ëé®áåK=
jççííçêá ë~~íí~~=î~ìêáçáíì~=ìäçëî~äìJ
î~å=éçäííç~áåÉÉå=í~á=∏äàóå=àçÜÇçëí~K
ûä®=êìáëâìí~=âçåÉíí~=éìÜí~~âëá=îÉÇÉää®I=
ë®Üâ∏áëÉí=çë~í=ë~~íí~î~í=îáçáííì~K
Puhdista kone aina heti ruohon 
leikkaamisen jälkeen.

Koneet, joissa ei ole leikkuu-
pöydän pesusuutinta:
 Puhdista leikkuutila ja ulosheitto-

aukon suoja harjalla, käsiharjalla 
tai rievulla.

 Aseta kone lopuksi taas pyörien 
varaan ja poista kaikki näkyvissä 
oleva ruoho ja lika.

Koneet, joissa on leikkuupöydän 
pesusuutin:
Kuva 14
Leikkuupöydän pesusuuttimella 
varustetussa ruohonleikkurissa 
on vesiliitäntä. 
Näin ruohon tähteet voidaan pestä 
pois leikkuupöydän alapuolelta 
ja estää syövyttävien kemikaalien 
kertyminen.
Kun lopetat ruohonleikkuun, toimi 
seuraavasti:
 Aseta kone tasaiseen paikkaan, 

jossa ei ole soraa, irtokiviä tms.

Ohje
Älä suuntaa heittoputkea taloja, 
autotalleja tms. kohti.
 Asenna tavallinen letkuadapteri 

(lisävaruste) vesiletkuun ja kiinnitä 
se leikkuupöydän vesiliitäntään.

 Avaa vesihana.
 Käynnistä moottori ja käytä sitä 

muutama minuutti.
 Sammuta moottori ja irrota vesi-

letku koneesta.

!
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Puhdistuksen päätteeksi:
 Käynnistä moottori ja käytä sitä 

muutama minuutti, jotta leikkuu-
pöytä kuivuu alapuolelta.

 Moottorin sammutus.

Varastointitoimenpiteet

s~~ê~
o®à®ÜÇóëJ=à~=íìäáé~äçî~~ê~K
ûä®=ë®áäóí®=âçåÉíí~I=àçåâ~=í~åâáëë~=
çå éçäííç~áåÉíí~=EÄÉåëááåá®F=íáäçáëë~I=
àçáëë~=éçäííç~áåÉÜ∏óêóí=îçáî~í=é®®ëí®=
âçëâÉíìâëááå=~îçíìäÉå=í~á=âáéáå∏áÇÉå=
â~åëë~K

eìçã
hçåÉÉå=ã~íÉêá~~äáî~ìêáçí=
ã~ÜÇçääáëá~K=
p®áäóí®=âçåÉíí~=éìÜí~~ëë~=à~=âìáJ
î~ëë~=é~áâ~ëë~I=ãççííçêáå=éáí®®=çää~=
à®®ÜíóåóíK=gçë=âçåÉ=çå=éáíÉãé®®å=
â®óíí®ã®íí®I=ÉëáãK=í~äîÉää~I=ëìçà~~=
ëÉ êìçëíìãáëÉäí~K

Käyttökauden lopuksi tai jos kone 
on käyttämättä yli kuukauden:
 Laske polttoaine tarkoitukseen 

sopivaan astiaan ja varastoi 
moottori moottorin käsikirjan 
ohjeiden mukaisesti.

eìçã
i~ëâÉ=éçäííç~áåÉ=éçáë=î~áå=ìäâçå~K
 Puhdista kone ja ruohonkokooja.
 Pyyhi kaikki metalliosat ruostu-

misen estämiseksi öljyyn kaste-
tulla rievulla tai suihkuta ne yleis-
voiteluspraylla.

 Lataa akku (mikäli käytössä).

Takuuehdot

Takuu kattaa materiaali- ja valmiste-
vikojen osalta varaosat ja työn. 
Takuuaika ostopäivästä lukien: 
2 vuotta. Takuu ei korvaa, jos vika 
on aiheutunut virheellisestä käytöstä 
tai huollosta. 
Takuutapauksissa on otettava 
yhteys myyjäliikkeeseen tai valtuu-
tettuun huoltoliikkeeseen.

Moottoriin liittyvää tietoa

Moottorin valmistaja on vastuussa 
kaikista moottoriin liittyvistä ongel-
mista, jotka koskevat tehoa, tehon-
mittausta, teknisiä tietoja, takuuta 
ja huoltoa. 
Tarkempia tietoja on annettu koneen 
mukana toimitettavassa erillisessä 
moottorin valmistajan käyttöopas-
kirjassa.

.

!

Häiriö Mahdollinen syy Toimenpide

Käynnistysnarua ei pysty vetämään. Turvakahvaa ei ole painettu. Paina turvakahva yläaisaa vasten.

Terä juuttunut kiinni. Irrota sytytystulpan hattu ja poista 
pysähtymisen aiheuttaja.

Moottori rikki. Käänny huoltokorjaamon puoleen.

Moottori ei käynnisty. Kaasuvipu väärässä asennossa. Aseta kaasuvipu asentoon  tai 
CHOKE (moottorin ollessa kylmä).

Aseta kaasuvipu asentoon /max 
tai START (moottorin ollessa lämmin).

Ruoho on liian pitkää. Siirrä leikkuri paikkaan, jossa ruoho 
on lyhyttä.

Tankissa ei ole polttoainetta. Täytä tankki puhtaalla, uudella 
bensiinillä.

Sytytystulpan hattu ei ole 
paikoillaan.

Kiinnitä tulpan hattu paikoilleen.

Polttoaine on vanhaa tai likaista. Vaihda tilalle uutta polttoainetta.

Ilmansuodatin likainen. Puhdista ilmansuodatin.

Rikastinta ei ole käytetty. Käytä rikastinta.

Primer-nappia ei ole painettu 
moottorin ollessa kylmä.

Paina primernuppia.
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Moottori ei käynnisty.
– Kone, jossa on sähkökäynnistin:

Akku purkautunut. Lataa akku koneen mukana toimitet-
tavalla akkulaturilla.

Johto vaurioitunut. Tarkista, onko sähköjohto kunnossa.

Sulake viallinen. Jätä viallinen sulake huoltokorjaamon 
vaihdettavaksi.

Tavallisuudesta poikkeavat äänet 
(räminä, kolina).

Ruuvit, mutterit tai muut 
kiinnitysosat löystyneet.

Kiinnitä osat. Kiristä osat, Jos äänet 
eivät poistu: käänny huoltokorjaamon 
puoleen.

Voimakasta värinää. Terä löysällä. Anna huoltomiehen kiristää terän 
kiinnitysruuvit.

Terä vioittunut. Jätä terä huoltokorjaamoon vaihdet-
tavaksi.

Terä epätasapainossa. Jätä terä huoltokorjaamon tasapai-
notettavaksi tai vaihdettavaksi.

Moottorinkiinnitys löystynyt. Anna huoltomiehen kiinnittää 
moottori.

Leikkuujälki ei ole siisti tai moottorin 
kierrosnopeus pienenee.

Ruoho liian pitkää. Säädä suurempi leikkuukorkeus, 
leikkaa nurmikko tarvittaessa kaksi 
kertaa. 

Ruohoa jää nurmikolle tai ruohonko-
kooja ei täyty.

Ruoho liian kosteaa. Odota, kunnes nurmikko 
on kuivunut.

Heittoputki tukossa. Sammuta moottori, poista tukkeuma.

Terä tylsä. Vaihda terä tai jätä se teroitettavaksi 
(huoltokorjaamo). 

Riittämätön moottorinteho. Leikkaa nurmikko useammin, valitse 
suurempi leikkuukorkeus.

Ruohonkokooja täynnä. Sammuta moottori, tyhjennä ruohon-
kokooja.

Ruohonkokooja likainen. Sammuta moottori, puhdista ruohon-
kokoojan ilmankiertoaukot. 

Pyöräveto ei toimi. Kiilahihna tai vaihteisto rikki. Jätä vialliset osat huoltokorjaamon 
vaihdettavaksi.

Vaijeri poikki. Jätä vialliset osat huoltokorjaamon 
vaihdettavaksi.

Häiriö Mahdollinen syy Toimenpide




