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da LÆR MASKINEN AT KENDE
fi OPI TUNTEMAAN KONEESI
no LÆR MASKINEN Å KJENNE
sv LÄR KÄNNA DIN MASKIN

hu ISMERKEDJEN MEG A GÉPÉVEL
pl ZAPOZNANIE Z URZ¥DZENIEM
cs SEZNAMTE SE S VAŠÍM NÁØADÍM
sk ZOZNAMTE SA S VAŠÍM NÁRADÍM
ro FACEÞI CUNOŞTINÞÃ CU UTILAJUL DVS.
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Beskrivelse af komponenterne

Koneen osati

Beskrivelse av delene

Beskrivningi

Az alkatrészek ismertetése

Opis czêœci

Popis dílù

Popis dielov

Descrierea pieselor componentei

1. Tændrør 11. Trådspole
2. Olieprop 12. Skæreklinge 
3. Tankdæksel med afdækning
4. Chokerhåndtag 13. Skaft
5. Indsugningspumpe/ 14. Skaftkobling 

primer 15. Gashåndtag
6. Afdækning til luftfilter 16. Tændingskontakt
7. Fodstøtte 17. Holder til skulderrem
8. Stang med greb 18. Gearhåndtag
9. Skæretrådsklinge 19. Startergreb
10. Afdækning til 20. Udstødning

skæretilbehør

1. Sytytystulppa 11. Siimapää
2. Öljytulppa 12. Leikkuuterä ja suojus
3. Polttoainesäiliön korkki 13. Varsi
4. Rikastinvipu 14. Varren kiinnitys 
5. Primer-pumppu 15. Kaasuvipu
6. Ilmanpuhdistimen kansi 16. Virtakatkaisin
7. Jalkatuki 17. Kantohihnan ripustin
8. Käsikahva 18. Varren kahvaosa
9. Siiman katkaisuterä 19. Käynnistyskahva
10. Siimapään suojus 20. Äänenvaimennin

1. Tennplugg 11. Trådspole
2. Tapp på oljelokket 12. Skjærekniv med påsats
3. Tanklokk 13. Skaft
4. Chokespak 14. Stangkopling 
5. Oppsugingspumpe/ 15. Gasspak

primer 16. Tennpluggkontakt
6. Deksel på luftfilter 17. Holder for skulderrem
7. Fotstøtte 18. Stanghåndtak
8. Holdestang 19. Starterhåndtak
9. Kniv på trådskjærer 20. Eksos
10. Deksel på skjærepåsats

1. Tändstift 11. Trådspole
2. Oljepropp 12. Kniv med skydd
3. Tanklock 13. Skaft
4. Choke 14. Skaftkoppling 
5. Insugningspump/Flödare 15. Gasspak
6. Luftfilterskydd 16. Tändningsbrytare
7. Fotstöd 17. Axelremhållare
8. Handtag 18. Skafthandtag
9. Trådkniv 19. Starthandtag
10. Skärhuvudsskydd 20. Avgasrör

1. Gyújtógyertya 11. Zsinórorsó
2. Olajbetöltõ csonk 12. Vágólap burkolattal

záródugója 13. Szár
3. Tanksapka 14. Tengelykapcsoló
4. Szívatókar 15. Gázkar
5. Szivatópumpa/membrán 16. Gyújtáskapcsoló
6. Levegõszûrõ fedele 17. Vállheveder-tartó
7. Támasztóláb 18. Fogantyú
8. Fogantyúrúd 19. Indítófogantyú
9. Zsinórvágó penge 20. Kipufogó
10. Kaszafejburkolat

1. Œwieca zapłonowa 11. Szpula linki
2. Zawór zbiornika oleju 12. Ostrze tn¹ce z osłon¹
3. Pokrywa zbiornika paliwa 13. Dr¹¿ek
4. DŸwignia ssania choke 14. Zł¹czka dr¹¿ka 
5. Pompa ss¹ca/primer 15. DŸwignia gazu
6. Osłona filtra powietrza 16. Wył¹cznik zapłonu
7. Podpórka 17. Uchwyt pasa
8. Dr¹¿ek uchwytu 18. Uchwyt dr¹¿ka
9. Ostrze do przycinania linki 19. Uchwyt startera
10. Osłona zespołu tn¹cego 20. Wydech

1. Zapalovací svíčka 11. Strunová cívka
2. Uzavírací zátka oleje 12. Vyžínací nùž s krytem
3. Uzávìr palivové nádrže 13. Násada
4. Páčka sytiče 14. Spojka násady 
5. Sací čerpadlo/Primer 15. Páčka plynu
6. Kryt vzduchového filtru 16. Spínač zapalování
7. Nožní opìra 17. Držák ramenního popruhu
8. Uchopovací madlo 18. Rukojeˆ násady
9. Nùž ke zkrácení struny 19. Startovací rukojeˆ
10. Kryt vyžínacího nástavce 20. Výfuk

1. Zapa¾ovacia sviečka 11. Strunová cievka
2. Uzatváracia zátka oleja 12. Vyžínací nôž s krytom
3. Uzáver palivovej nádrže 13. Násada
4. Páčka sýtiča 14. Spojka násady 
5. Sacie čerpadlo / Primer 15. Páčka plynu
6. Kryt vzduchového filtra 16. Spínač zapa¾ovania
7. Nožná opora 17. Držiak ramenného popruhu
8. Uchopovacie madlo 18. Rukoväˆ násady
9. Nôž na skrátenie struny 19. Štartovacia rukoväˆ
10. Kryt vyžínacieho nástavca 20. Výfuk

1. Bujie 11. Bobina cu fir
2. Capacele de închidere 12. Lama de tãiere cu capac

a uleiului 13. Tija
3. Capacul rezervorului 14. Cuplajul tijei 
4. Maneta de şoc 15. Maneta de acceleraþie
5. Pompã de aspiraþie/ 16. Comutator de aprindere

primer 17. Suport pentru cureaua 
6. Capacul filtrului de aer de umãr
7. Rezemãtoare pentru picior 18. Mânerul tijei
8. Tija cu mâner 19. Mânerul demarorului
9. Lama de tãiat firul 20. Evacuare
10. Capacul dispozitivului 

de tãiere
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 1–5

Koneen osat – kuvat 1–5

Beskrivelse av delene fig. 1–5

Beskrivning – Fig 1–5

Az alkatrészek ismertetése – 1–5. ábra

Opis czêœci – rys.1–5

Popis dílù – obr. 1–5

Popis dielov – obr. 1–5

Descrierea pieselor componente – Fig. 1–5

1

2 3

4 5

1. Styr 5. Nederste spændstykke
2. Skrue 6. Møtrik
3. Øverste spændstykke 7. Snaplukning
4. Midterste spændstykke

1. Käsikahva 5. Alakiinnike
2. Ruuvi 6. Mutteri
3. Yläkiinnike 7. Pikalukko
4. Välikiinnike

1. Holdestang 5. Nedre klemme
2. Skrue 6. Mutter
3. Øvre klemme 7. Hurtiglås
4. Klemme på midten

1. Handtag 5. Undre klämma
2. Skruv 6. Mutter
3. Övre klämma 7. Snabblås
4. Mellanklämma

1. Fogantyúrúd 5. Alsó szorító
2. Csavar 6. Anya
3. Felsõ szorító 7. Gyorszár
4. Középsõ szorító

1. Uchwyt urz¹dzenia 5. Zacisk dolny
2. Œruba 6. Nakrêtka
3. Zacisk górny 7. Karabinek szybkomocuj¹cy
4. Zacisk œrodkowy

1. Øídítka 5. Spodní svìrka
2. Šroub 6. Matice
3. Horní svìrka 7. Rychlouzávìr
4. Prostøední svìrka

1. Držadlo 5. Dolná zvierka
2. Skrutka 6. Matica
3. Horná zvierka 7. Rýchlouzáver
4. Prostredná zvierka

1. Ghidon 5. Clemã inferioarã
2. Şurub 6. Piuliþã
3. Clemã superioarã 7. Inchidere rapidã
4. Clemã mijlocie



7

Alt efter model –
Beskrivelse af komponenterne – Fig. 6–8

Mallista riippuen – Koneen osat – kuvat 6–8

Alt etter utførelse –
Beskrivelse av delene fig. 6–8

Beroende på utförande –
Beskrivning – Fig 6–8

Kiviteltõl függõen –
Az alkatrészek ismertetése – 6–8. ábra

W zale¿noœci od modelu –
Opis czêœci – rys. 6–8

Podle provedení –
Popis dílù – obr. 6–8

Pod¾a vyhotovenia –
Popis dielov – obr. 6–8

În funcþie de execuþie –
Descrierea pieselor componente – Fig. 6–8

1. Skaftkobling 5. Primært hul
2. Udløserknap 6. Øverste akselrør
3. Skruegreb 7. Nederste akselrør
4. Styreslids

1. Varren kiinnitys 5. Pääreikä
2. Avauspainike 6. Yläputki
3. Kiristinnuppi 7. Alaputki
4. Ohjainura

1. Stangkopling 5. Hovedhullet
2. Utløsningsknapp 6. Øvre akslingsrør
3. Skruhåndtak 7. Nedre akslingsrør
4. Føringsnot
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1. Skaftkoppling 5. Spärrhål
2. Spärrknapp 6. Övre axelrör
3. Ratt 7. Undre axelrör
4. Spår

1. Tengelykapcsoló 5. Fõfurat
2. Kioldógomb 6. Felsõ csõtengely
3. Csavaros szorító 7. Alsó csõtengely
4. Vezetõvájat

1. Zł¹czka dr¹¿ka 4. ¯łobek prowadz¹cy
2. Przycisk zwalniaj¹cy 5. Otwór główny

zatrzask 6. Górna rurka dr¹¿ka
3. Pokrêtło œruby mocuj¹cej 7. Dolna rurka dr¹¿ka

1. Spojka násady 5. Hlavní otvor
2. Uvolòovací tlačítko 6. Horní trubka høídele
3. Šroubovací rukojeˆ 7. Spodní trubka høídele
4. Vodicí drážka

1. Spojka násady 5. Hlavný otvor
2. Uvo¾òovacie tlačidlo 6. Horná trúbka hriade¾a
3. Skrutkovacia rukoväˆ 7. Spodná trúbka hriade¾a
4. Vodiaca drážka

1. Cuplajul tijei 5. Orificiu principal
2. Buton de declanşare 6. Þeava arborelui superiorã
3. Mâner cu filet 7. Þeava arborelui inferioarã
4. Canal de ghidaj



8

 

 
 2

3

1

9

 

 

 

  

7

56

8

4

910

911

  

 

4

9

10

12



9

Beskrivelse af komponenterne – Fig. 9–12

Koneen osat – kuvat 9–12

Beskrivelse av delene fig. 9–12

Beskrivning – Fig 9–12

Az alkatrészek ismertetése – 9–12. ábra

Opis czêœci – rys. 9–12

Popis dílù – obr. 9–12

Popis dielov – obr. 9–12

Descrierea pieselor componente – Fig. 9–12

1. Skæretilbehør- 5. Drivaksel
beskyttelsesskærm 6. Drivakselhus

2. Skruer 7. Låsestangskærv
3. Fastgørelse af 8. Akselbøsningshul

beskyttelsesskærm 9. Skæretilbehør
4. Låsestang 10. Skæreholder

1. Siimapään suojalevy 6. Kulmavaihde
2. Ruuvit 7. Lukitustangon aukko
3. Suojalevyn kiinnitys 8. Teräakselin lukituskolo
4. Lukitustanko 9. Leikkuupää
5. Teräakseli 10. Teränpidin

1. Beskyttelsesplate 6. Kassen på drivakslingen
for knivpåsats 7. Not for sikringsstang

2. Skruer 8. Hull for akslingshylse
3. Feste for beskyttelsen 9. Knivpåsats
4. Sikringsstand 10. Skjæreholder
5. Drivaksling

1. Skydd 6. Drivaxelhus
2. Skruvar 7. Låsstångsöppning
3. Skyddsfäste 8. Axelbussningöppning
4. Låsstång 9. Trimmerhuvud
5. Drivaxel 10. Knivhållare

1. Kaszafej védõlemez 6. Meghajtótengely-ház
2. Csavarok 7. Biztosítórúd-nyílás
3. Védõlemez-rögzítés 8. Tengelypersely-furat
4. Biztosítórúd 9. Kaszafej
5. Meghajtótengely 10. Késtartó

1. Blacha osłony zespołu 7. Wyciêcie
tn¹cego na dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy

2. Œruby 8. Otwór w korpusie wałka 
3. Mocowanie blachy osłony napêdowego
4. Dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy 9. Zespół tn¹cy
5. Wałek napêdowy 10. Uchwyt no¿a
6. Korpus wałka napêdowego

1. Plechový kryt vyžínacího 6. Tìleso hnacího høídele
nástavce 7. Výøez pro blokovací tyčku

2. Šrouby 8. Otvor pouzdra høídele
3. Upevnìní plechového krytu9. Vyžínací nástavec
4. Blokovací tyčka 10. Držák vyžínacího ústrojí
5. Hnací høídel

1. Plechový kryt vyžínacieho 6. Teleso hnacieho hriade¾a
nástavca 7. Výrez pre blokovaciu tyčku

2. Skrutky 8. Otvor puzdra hriade¾a
3. Upevnenie plechového 9. Vyžínací nástavec

krytu 10. Držiak vyžínacieho
4. Blokovacia tyčka ústrojenstva
5. Hnací hriade¾

1. Apãrãtoarea dispozitivului 6. Carcasa arborelui cotit
de tãiere de antrenare

2. Şuruburi 7. Şliþ al tijei de siguranþã
3. Suportul apãrãtoarei 8. Orificiu al arborelui
4. Tijã de siguranþã pentru bucşe
5. Arbore cotit de antrenare 9. Dispozitiv de tãiere

10. Suport de tãiere 
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 13–18

Koneen osat – kuvat 13–18

Beskrivelse av delene fig. 13–18

Beskrivning – Fig 13–18

Az alkatrészek ismertetése – 13–16. ábra 

Opis czêœci – rys.13–18

Popis dílù – obr. 13–18

Popis dielov – obr. 13–18

Descrierea pieselor componente – Fig. 13–18

1. Møtrik 7. O-ring
2. Skæreholder 8. Påfyldningsstuds
3. Kniv 9. Tankpåfyldningsstuds
4. Låsestang 10. Benzintank
5. Drivakselhus 11. Tankdæksel
6. Olieprop

1. Mutteri 7. O-rengas
2. Teränpidin 8. Täyttöaukko
3. Leikkuuterä 9. Polttoainesäiliön 
4. Lukitustanko täyttöaukko
5. Kulmavaihde 10. Polttoainesäiliö
6. Öljytulppa 11. Polttoainesäiliön korkki

1. Mutter 7. O-ring
2. Skjæreholder 8. Påfyllingsstuss
3. Skjærekniv 9. Påfyllingsstuss for tanken
4. Sikringsstang 10. Bensintank
5. Kasse for drivaksling 11. Tanklokk
6. Tappen på oljelokket

1. Mutter 7. O-ring
2. Knivhållare 8. Påfyllningsrör
3. Kniv 9. Tank påfyllningsrör 
4. Säkringsstång 10. Bensintank
5. Drivaxelhus 11. Tanklock
6. Oljepropp

1. Anya 7. O-gyûrû
2. Késtartó 8. Betöltõcsonk
3. Vágólap 9. Tank betöltõcsonkja
4. Biztosítórúd 10. Benzintartály
5. Meghajtótengely háza 11. Tanksapka
6. Olajbetöltõ csonk 

záródugója

1. Nakrêtka 6. Zawór zbiornika oleju
2. Uchwyt no¿a 7. Uszczelka o-ring
3. Ostrze tn¹ce 8. Króciec wlewu
4. Prêt zabezpieczaj¹cy 9. Króciec wlewu paliwa
5. Obudowa wału 10. Zbiornik paliwa

napêdowego 11. Pokrywa zbiornika paliwa

1. Matice 7. O-kroužek
2. Držák vyžínacího ústrojí 8. Plnicí hrdlo
3. Vyžínací nùž 9. Plnicí hrdlo palivové nádrže
4. Blokovací tyčka 10. Benzinová nádrž
5. Tìleso hnacího høídele 11. Uzávìr palivové nádrže
6. Uzavírací zátka oleje

1. Matica 7. O-krúžok
2. Držiak vyžínacieho 8. Plniace hrdlo

ústrojenstva 9. Plniace hrdlo palivovej 
3. Vyžínací nôž nádrže
4. Blokovacia tyčka 10. Benzínová nádrž
5. Teleso hnacieho hriade¾a 11. Uzáver palivovej nádrže
6. Uzatváracia zátka oleja

1. Piuliþã 7. Inel-O
2. Suport de tãiere 8. Ştuþ de umplere
3. Lama de tãiere 9. Ştuþ de umplere 
4. Barã de siguranþã al rezervorului
5. Carcasa arborelui 10. Rezervorul de benzinã

de acþionare 11. Capacul rezervorului
6. Capacele de la ulei
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 19–21

Koneen osat – kuvat 19–21

Beskrivelse av delene fig. 19–21

Beskrivning – Fig 19–21

Az alkatrészek ismertetése – 19–21. ábra

Opis czêœci – rys.19–21

Popis dílù – obr. 19–21

Popis dielov – obr. 19–21

Descrierea pieselor componente – Fig. 19–21

1. Gashåndtag 6. Driftsposition (3)
2. Gashåndtagspærre 7. Chokerhåndtag
3. Afbryder 8. Spædepumpe
4. Fuld chokerposition (1) 9. Startsnor
5. Halv choker 10. Fodstøtte

midterposition (2)

1. Kaasuvipu 6. Rikastin pois päältä (3)
2. Kaasuvivun lukitsin 7. Rikastinvipu
3. Virtakatkaisin 8. Primer-pumppu
4. Rikastin päällä (1) 9. Käynnistysnaru
5. Rikastin puolittain päällä (2)10. Jalkatuki

19

2

1

3

20

 4 5

  8

6

7

21

10

9

1. Gasspak 6. Driftsposisjon (3)
2. Gasspakensperre 7. Chokespak
3. Tennbryter 8. Innsugingspumpe
4. Hel chokeposisjon 9. Startersnor
5. Halv chokeposisjon/ 10. Fotstøtte

mellomposisjon (2)

1. Gasspak 6. Driftläge (3)
2. Gasspaksspärr 7. Choke
3. Start- och stoppknapp 8. Insugningspump
4. Full choke (1) 9. Startsnöre
5. Halv choke (2) 10. Fotstöd

1. Gázkar 6. Üzemi helyzet (3)
2. Gázkarrlezáró szerkezet 7. Szívatókar
3. Gyújtáskapcsoló 8. Szívatópumpa
4. Teljes szívató helyzet (1) 9. Indítókötél
5. Fél szívató, 10. Támasztóláb

köztes helyzet (2)

1. DŸwignia gazu 6. Pozycja pracy (3)
2. Blokada dŸwigni gazu 7. DŸwignia ssania choke
3. Wył¹cznik zapłonu 8. Pompa ss¹ca
4. Pozycja pełnego ssania (1) 9. Linka startera
5. Pozycja połowa ssania (2) 10. Podpórka

1. Páčka plynu 6. Provozní poloha (3)
2. Aretace páčky plynu 7. Páčka sytiče (Choke)
3. Spínač zapalování 8. Sací čerpadlo
4. Poloha plný sytič 9. Startovací lanko

(Choke) (1) 10. Nožní opìra
5. Mezipoloha poloviční sytič 

 (Choke) (2)

1. Páčka plynu 6. Prevádzková poloha (3)
2. Aretácia páčky plynu 7. Páčka sýtiča (Choke)
3. Spínač zapa¾ovania 8. Sacie čerpadlo
4. Poloha plný sýtič 9. Štartovacie lanko

(Choke) (1) 10. Nožná opora
5. Medzipoloha polovičný 

sýtič (Choke) (2)

1. Maneta de acceleraþie 6. Poziþie de funcþionare (3)
2. Zãvorul manetei 7. Maneta de şoc

de acceleraþie 8. Pompã de aspiraþie
3. Intrerupãtor de aprindere 9. Cablul demarorului
4. Poziþie de şoc maxim (1) 10. Susþinãtor de picior
5. Poziþie de şoc parþial (2)
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 26–28

Koneen osat – kuvat 26–28

Beskrivelse av delene fig. 26–28

Beskrivning – Fig 26–28

Az alkatrészek ismertetése – 26–28. ábra

Opis czêœci – rys.26–28

Popis dílù – obr. 26–28

Popis dielov – obr. 26–28

Descrierea pieselor componente – Fig. 26–28

22

23

24

25

 

 

 

 

3

1

2

4

26

27

1. Udvendig spole 4. Stopknap
2. Fjeder 5. Indgrebstænder
3. Indvendig spole

1. Siimakelan runko 4. Napautusnuppi
2. Jousi 5. Lukitushampaat
3. Kela

1. Spolehus 4. Trykknapp
2. Fjær 5. Tann for innsmekking
3. Spole

1. Spolhus 4. Knapp
2. Fjäder 5. Låständer
3. Spole

1. Zsinórház 4. Pillanatindító gomb
2. Rugó 5. Bekattanó fogak
3. Zsinórorsó

1. Obudowa szpuli 4. Przycisk
2. Sprê¿yna 5. Zêby zatrzasku
3. Szpula

1. Cívkové pouzdro 4. �ukací knoflík
2. Pružina 5. Zaskakovací zuby
3. Cívka

1. Cievkové puzdro 4. �ukací gombík
2. Pružina 5. Zaskakovacie zuby
3. Cievka

1. Carcasa bobinei 4. Buton de apãsare
2. Arc 5. Dinþi de fixare
3. Bobinã

28

5
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 29–33

Koneen osat – kuvat 29–33

Beskrivelse av delene fig. 29–33

Beskrivning – Fig 29–33

Az alkatrészek ismertetése – 29–33. ábra 

Opis czêœci – rys.29–33

Popis dílù – obr. 29–33

Popis dielov – obr. 29–33

Descrierea pieselor componente – Fig. 29–33

 3

 1  229

4

30

31

4

32

33

5

1. Trådspole til enkelttråd 3. Kærvformede huller
2. Trådspole til enkelttråd og

splitline tråd
4. Løkke
5. Holdekærve

1. Normaali siiman kela 3. Soikionmalliset reiät
2. Normaali siiman ja Split-

Line siiman kela
4. Silmukka
5. Lukituskolo

1. Trådspole for enkel tråd 3. Spiss formede hull
2. Trådspole for enkel tråd 

og split-line tråd
4. Sløyfe
5. Holdesprekker

1. Trådspole för enkel tråd 3. Långa hål
2. Trådspole för enkel tråd 4. Ögla

och Split-Line-tråd 5. Hållöppningar

1. Az egyszerû zsinór orsója 3. Rés formájú lyukak
2. Az egyszerû és a

Split-Line zsinór orsója
4. Hurok
5. Tartórések

1. Szpula na zwykł¹ linkê 3. Otwory, podłu¿ne
2. Szpula na zwykł¹ linkê 

i linkê Split-Line
4. Pêtla
5. Rowki zaciskaj¹ce

1. Strunová cívka pro 
jednoduchou strunu

3. Štìrbinové otvory
4. Smyčka

2. Strunová cívka pro jedno- 5. Pøidržovací štìrbina
duchou strunu a strunu
Split-Line

1. Strunová cievka pre 3. Štrbinové otvory
jednoduchú strunu 4. Slučka

2. Strunová cievka pre jedno- 5. Pridržiavacia štrbina
duchú strunu a strunu
Split-Line

1. Bobina cu fir pentru 3. Orificii în formã de fantã
fir simplu 4. Buclã

2. Bobina cu fir pentru 5. Fante de oprire
fir simplu şi fir Split-Line
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 36–38

Koneen osat – kuvat 36–38

Beskrivelse av delene fig. 36–38

Beskrivning – Fig 36–38

Az alkatrészek ismertetése – 36–38. ábra

Opis czêœci – rys. 36–38

Popis dílù – obr. 36–38

Popis dielov – obr. 36–38

Descrierea pieselor componente – Fig. 36–38

34

35

1

36

37

38 2

4

3

1. Maksimalt olieniveau 3. Luftfilter
2. Luftfilterdæksel 4. Holder

1. Öljynpinnan yläraja 3. Ilmanpuhdistin
2. Ilmanpuhdistimen kansi 4. Pidike

1. Maksimum oljenivå 3. Luftfilter
2. Luftfilterlokk 4. Holder

1. Max oljenivå 3. Luftfilter
2. Luftfilterlock 4. Hållare

1. Az olaj maximális töltési 
szintje

3. Levegõszûrõ
4. Tartó

2. Levegõszûrõ fedele

1. Maksymalny poziom oleju 3. Filtr powietrza
2. Pokrywa filtra powietrza 4. Uchwyt

1. Maximální náplò oleje 3. Vzduchový filtr
2. Kryt vzduchového filtru 4. Držák

1. Maximálna náplò oleja 3. Vzduchový filter
2. Kryt vzduchového filtra 4. Držiak

1. Nivel maxim al uleiului 3. Filtru de aer
2. Capacul filtrului de aer 4. Suport
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 39–42

Koneen osat – kuvat 39–42

Beskrivelse av delene fig. 39–42

Beskrivning – Fig 39–42

Az alkatrészek ismertetése – 39–42. ábra

Opis czêœci – rys.39–42

Popis dílù – obr. 39–42

Popis dielov – obr. 39–42

Descrierea pieselor componente – Fig. 39–42

1. Hus 4. Holder
2. Luftfilter 5. Luftfilterdæksel
3. Holdelask

1. Pohja 4. Pidike
2. Ilmanpuhdistin 5. Ilmanpuhdistimen kansi
3. Kiinnike

1. Kasse 4. Holder
2. Luftfilter 5. Luftfilterlokk
3. Holdelask

39 40

41

42

1

4

5

2

3

1. Hus 4. Hållare
2. Luftfilter 5. Luftfilterlock
3. Hållare

1. Burkolat 4. Tartó
2. Levegõszûrõ 5. Levegõszûrõ fedele
3. Tartóheveder

1. Obudowa 4. Uchwyt
2. Filtr powietrza 5. Pokrywa filtra powietrza
3. Wypustka zatrzasku

1. Kryt 4. Držák
2. Vzduchový filtr 5. Kryt vzduchového filtru
3. Pøidržovací spona

1. Kryt 4. Držiak
2. Vzduchový filter 5. Kryt vzduchového filtra
3. Pridržiavacia spona

1. Carcasã 4. Suport
2. Filtru de aer 5. Capacul filtrului de aer
3. Eclisã de oprire
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 43–46

Koneen osat – kuvat 43–46

Beskrivelse av delene fig. 43–46

Beskrivning – Fig 43–46

Az alkatrészek ismertetése – 43–46. ábra

Opis czêœci – rys.43–46

Popis dílù – obr. 43–46

Popis dielov – obr. 43–46

Descrierea pieselor componente – Fig. 43–46

1. Tomgangsindstillingsskrue5. Afdækning til gnistgitter
2. Tændrør 6. Skrue (T-25)
3. Udstødning 7. Skrue (T-20)
4. Gnistgitter 8. Skrue

1. Joutokäynnin säätöruuvi 5. Kipinäverkon suoja
2. Sytytystulppa 6. Ruuvi (T-25)
3. Äänenvaimennin 7. Ruuvi (T-20)
4. Kipinäverkko 8. Ruuvi

43 1

44

2

0.6 mm

45

7

3

4
5

6

46

8
8

1. Skrue for innstilling 5. Deksel for gnistgitter
av tomgang 6. Skrue (T-25)

2. Tennplugg 7. Skrue (T-20)
3. Eksos 8. Skrue
4. Gnistgitter

1. Inställningsskruv för 
tomgång

5. Gnistgallerskydd
6. Skruv (T-25)

2. Tändstift 7. Skruv (T-20)
3. Avgasrör 8. Skruv
4. Gnistgallr

1. Üresjárati beállítócsavar 5. Szikrafogó rostély 
2. Gyújtógyertya burkolata
3. Kipufogó 6. Csavar (T-25)
4. Szikrafogó rostély 7. Csavar (T-20)

8. Csavar

1. Regulator liczby obrotów 5. Osłona kraty chwytaj¹cej
biegu jałowego iskry

2. Œwieca zapłonowa 6. Œruba (T-25)
3. Wydech 7. Œruba (T-20)
4. Krata chwytaj¹ca iskry 8. Œruba

1. Seøizovací šroub 5. Kryt møížky proti jiskrám 
volnobìhu 6. Šroub (T-25)

2. Zapalovací svíčka 7. Šroub (T-20)
3. Výfuk 8. Šroub
4. Møížka proti jiskrám

1. Nastavovacia skrutka 
vo¾nobehu

5. Kryt mriežky proti iskrám 
6. Skrutka (T-25)

2. Zapa¾ovacia sviečka 7. Skrutka (T-20)
3. Výfuk 8. Skrutka
4. Mriežka proti iskrám

1. Şurub pentru reglarea finã 5. Capacul grãtarului 
a mersului în gol parascântei

2. Bujie 6. Şurub (T-25)
3. Evacuare 7. Şurub (T-20)
4. Grãtar parascântei 8. Şurub
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Merkitse alla olevaan ruutuun kaikki tyyppikilven tiedot.

Tyyppikilpi sijaitsee moottorin läheisyydessä. 

Nämä tiedot ovat hyvin tärkeitä, kun tilaat varaosia tai 
tarvitset huoltomiehen apua.

TURVALLISUUSASIAA

KÄYTTÖTARKOITUS
Tämä kone on hyväksytty ainoastaan

– käytettäväksi tässä käyttöohjekirjassa annettujen käyttö- 
ja turvallisuusohjeiden mukaisesti,

– käytettäväksi koti- ja harrastelijapuutarhoissa,
– ruohon leikkaamiseen nurmikon reunoilta ja pienistä tai 

hankalista kohteista (esim. pensaiden alta),
– heinikon, pensaikon ja vesakkojen leikkaamiseen.
Koneen käyttö muuhun tarkoitukseen ei ole sallittua. 
Vastuun kantaa tässä tapauksessa yksin koneen käyttäjä.

Käytä konetta vain sen ollessa teknisesti valmistajan 
määräyksiä ja toimitusta vastaavassa kunnossa.

Valmistaja ei vastaa koneelle omavaltaisesti tehtyjen 
muutoksien aiheuttamista vahingoista.

TURVALLISUUSOHJEET

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KONEEN 
KÄYTTÖÖNOTTOA
 Lue nämä ohjeet huolellisesti läpi. Perehdy koneen 

käyttöön ja käsittelyyn ennen töihin ryhtymistä.
 Älä käytä konetta, jos olet väsynyt tai sairas tai alkoholin, 

huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.
 Lapset ja alle 16-vuotiaat eivät saa käyttää konetta.
 Tarkista koneen kunto ennen sen käyttöä. Vaihda 

viallisten osien tilalle uudet. Tarkista, valuuko koneesta 
ulos polttoainetta. Varmista, että kaikki liitososat ovat 
paikoillaan ja kunnolla kiinnitettyinä. Vaihda leikkuupään 
osat, jos niissä on säröjä, halkeamia tai muita vaurioita. 
Varmista, että leikkuupään osat ovat ohjeiden mukaisesti 
paikoillaan ja hyvin kiinnitettyinä. Varmista, että 
leikkuuvarusteen suojus on kiinnitetty oikein ja ohjeiden 
mukaisessa asennossa. Ohjeiden laiminlyönti saattaa 
aiheuttaa loukkaantumisia koneen käyttäjälle ja muille 
henkilöille.

 Käytä vain alkuperäisiä varasiimoja, joiden läpimitta on 
2,41 mm. Älä käytä koskaan metallivahvisteista lankaa, 
rautalankaa, ketjua, vaijeria tms. Ne voivat katketa ja 
aiheuttaa vakavia vammoja ja vaurioita.

 Muista aina, että pää, kädet ja jalat voivat loukkaantua 
helposti.

 Paina kaasuvipua ja varmista, että se palautuu 
automaattisesti takaisin nolla-asentoonsa. Suorita kaikki 
säätö- ja korjaustyöt ennen koneen käyttöönottoa.

 Tarkista aina ennen koneen käyttöä alue, jolla aiot 
leikata. Poista kaikki esineet kuten kivet, lasinsirpaleet, 
naulat, rautalangat tai narunpätkät, jotka voivat 
sinkoutua ympäristöön tai takertua leikkuupäähän. Pidä 
huoli siitä, ettei työskentelyalueella ole lapsia, sivullisia 
eikä kotieläimiä. Lasten, sivullisten ja kotieläinten on 
pysyttävä vähintään 15 metrin päässä koneesta, koska 
työskentelyn aikana on aina olemassa loukkaantumis-
riski ympäristöön sinkoutuvien esineiden vuoksi. Jos 
paikalla on katsojia, heidän tulee käyttää suojalaseja. 
Sammuta heti moottori ja leikkuri sivullisia 
lähestyttäessä.

POLTTOMOOTTORIKÄYTTÖISEN TRIMMERIN 
TURVALLISUUSOHJEITA
HUOM.: Polttoaine on erittäin tulenarkaa, höyryt saattavat 

räjähtää syttyessään tuleen. Noudata seuraavia 
varotoimenpiteitä:

 Säilytä polttoainetta vain tarkoitukseen hyväksytyissä 
säiliöissä.

 Varo, ettei yliläikkynyt polttoaine syty tuleen. Käynnistä 
moottori vasta sitten, kun polttoainehöyryt ovat 
haihtuneet.

 Sammuta aina moottori ja odota, että se on jäähtynyt, 
ennen kuin lisäät polttoainetta. Älä irrota koskaan 
polttoainesäiliön korkkia ja lisää polttoainetta, jos 
moottori on vielä lämmin. Muista aina kiinnittää 
polttoainesäiliön korkki hyvin kiinni, ennen kuin käytät 
konetta. Kierrä polttoainesäiliön korkki hitaasti auki, jotta 
paine poistuu polttoainesäiliöstä hitaasti.
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TURVALLISUUSOHJEET

 Täytä polttoainetta tankkiin vain ulkona siistissä ja hyvin 
tuuletetussa paikassa, missä ei ole kipinöitä eikä 
avotulta. Sammuta ensin moottori ja aukaise vasta sitten 
hitaasti polttoainesäiliön korkki. Älä tupakoi polttoaineen 
sekoittamisen tai lisäämisen aikana. Pyyhi heti pois 
yliläikkynyt polttoaine.

 Siirrä kone vähintään 10 metrin päähän polttoaineen 
täyttöpaikalta, ennen kuin käynnistät moottorin. Kun 
lisäät polttoainetta tai käytät konetta, älä tupakoi ja vältä 
kipinöiden muodostumista ja avotulen käyttöä.

KÄYTÖN AIKANA
 Älä käynnistä konetta tai käytä sitä suljetussa tilassa. 

Pakokaasujen hengittäminen saattaa olla 
hengenvaarallista. Käytä konetta vain ulkona.

 Käytä silmien- ja kuulonsuojaimia koneella 
työskenneltäessä. Käytä hengityssuojainta tai 
pölynaamaria, jos töiden aikana muodostuu paljon pölyä. 
Pitkähihaisen paidan käyttö on suositeltavaa.

 Käytä lujasta materiaalista valmistettuja pitkälahkeisia 
housuja, saappaita ja työkäsineitä. Älä käytä liian väljiä 
vaatteita, koruja, lyhyitä housuja, sandaaleita tai 
työskentele paljain jaloin. Sido pitkät hiukset niin, että ne 
eivät valu olkapäille.

 Siimapään suojan tulee aina olla kiinnitettynä, kun käytät 
konetta nurmikon viimeistelyyn. Tarkista, että kumpikin 
leikkuusiima on vedetty ulos ja että siima on 
oikeantyyppinen. Leikkuusiima ei saa ulottua suojalevyn 
ulkopuolelle.

 Kone on varustettu kytkimellä. Leikkuupää ei pyöri 
koneen ollessa joutokäynnillä. Jos se pyörii, jätä kone 
valtuutetun huoltoliikkeen mekaanikon säädettäväksi.

 Varmista ennen koneen käynnistämistä, ettei siimapää/
leikkuuterä kosketa mihinkään.

 Säädä käsikahva sopivaan asentoon, jotta saat siitä 
tukevan otteen ja kone pysyy hyvin hallinnassa.

 Älä koske koneen leikkuuvarusteeseen.
 Käytä konetta vain päivänvalossa tai riittävässä 

valaistuksessa.
 Varo koneen käynnistymistä vahingossa. Vetäise 

käynnistysnarusta vain, kun voit aloittaa koneen käytön 
heti. Käyttäjän ja koneen tulee olla konetta 
käynnistettäessä tukevassa asennossa. Noudata 
käynnistys-/sammutusohjeita.

 Käytä konetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
 Varo kurkottamasta liikaa. Seiso aina tukevasti ja 

tasapainossa.

 Pidä koneesta aina kiinni molemmin käsin työskentelyn 
aikana. Pidä aina kiinni käsikahvan kummaltakin puolelta.

 Käytä työskenneltäessä aina kantohihnaa.
 Pidä kädet, kasvot ja jalat poissa liikkuvista osista. 

Älä koske pyörivään leikkuupäähän tai yritä pysäyttää 
sitä.

 Älä koske moottoriin tai äänenvaimentimeen. Ne voivat 
olla hyvin kuumat käytön aikana. Moottorin 
sammuttamisen jälkeen, kestää jonkin aikaa, ennen kuin 
ne jäähtyvät.

 Älä käytä moottoria suuremmilla nopeuksilla kuin mitä 
tarvitaan leikkaamiseen tai nurmikon reunojen 
viimeistelyyn. Älä käytä moottoria korkeilla kierroksilla, 
kun et leikkaa koneella.

 Sammuta aina moottori, jollet aloita leikkaamista heti tai 
jos siirrät koneen toiseen paikkaan.

 Jos jokin esine osuu terään tai tarttuu siihen kiinni, 
sammuta heti moottori ja tarkista, onko kone 
mahdollisesti vioittunut. Älä käytä konetta, jos siinä on 
löystyneitä tai viallisia osia.

 Sammuta moottori ennen huolto- tai korjaustöitä tai 
leikkuupään tai muiden lisävarusteiden vaihtamista. 
Irrota lisäksi sytytystulpan hattu.

 Käytä korjauksissa vain alkuperäisiä varaosia. Voit tilata 
niitä jälleenmyyjältä.

 Älä käytä osia, lisävarusteita tai vaihtoteriä, joita ei ole 
hyväksytty käytettäväksi koneen kanssa. Seurauksena 
saattaa olla vakavia loukkaantumisia ja konevaurioita. 
Myös takuu raukeaa tässä tapauksessa.

 Pidä kone puhtaana ja varmista, ettei leikkuupään ja 
suojuksen väliin jää kasveja, roskia tms.

 Tulipalon välttämiseksi vaihda viallisten 
äänenvaimentimien ja kipinänsammuttimien tilalle uudet 
ja poista moottorista ja äänenvaimentimesta ruoho, 
lehdet, liika voiteluaine ja karsta.

 Jätä kaikki korjaustyöt valtuutetun korjaamon 
suoritettavaksi.

KÄYTTÖAJAT
Noudata maakohtaisia/kunnallisia käyttöajoista annettuja 
määräyksiä (kysy tarvittaessa vastaavalta viranomaiselta, 
milloin koneen käyttö on sallittua).
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TURVALLISUUSOHJEET

KÄYTETTÄESSÄ LEIKKUUTERÄÄ
 Lue tarkkaan kaikki turvallisuusohjeet ennen koneen 

käyttöä.
 Muista, että käsikahvan tulee olla aina käyttäjän ja 

leikkuupään välissä.
 ÄLÄ leikkaa leikkuuterällä 75cm korkeudelta maasta tai 

korkemmalta.
 Takapotku on mahdollinen, jos pyörivä terä osuu 

johonkin, mitä terä ei pysty leikkaamaan heti. Takapotku 
saattaa olla niin voimakas, että kone ja/tai käyttäjä 
menettää tasapainonsa, jolloin käyttäjä ei pysty enää 
hallitsemaan konetta. Takapotku saattaa tulla ilman 
varoitusta, jos terä tarttuu kiinni tai jumittuu. Näin käy 
helposti paikoissa, joissa leikattava aines on huonosti 
näkyvissä.

 Älä leikkaa ruohoterällä mitään, joka on paksumpaa kuin 
12,7 mm. Muutoin voimakkaat takapotkut ovat 
mahdollisia.

 Älä koske terään tai yritä pysäyttää terää sen pyöriessä.
 Vielä pyörivä terä saattaa aiheuttaa pahoja vammoja, 

vaikka moottori on jo sammutettu tai kaasuvipu 
päästetty vapaaksi. Pidä kiinni koneesta, kunnes terä on 
täysin pysähtynyt.

 Älä käytä moottoria korkeilla kierroksilla, kun et leikkaa 
koneella.

 Jos jokin esine tms. osuu terään tai takertuu siihen kiinni, 
sammuta heti moottori ja tarkista, onko kone 
mahdollisesti vioittunut. Korjaa vika, ennen kuin jatkat 
koneen käyttämistä. Älä käytä konetta, jos terä on 
taipunut, tylsä tai siinä on säröjä tai halkeamia. Poista 
taipuneet, vääntyneet, rikkinäiset tai katkenneet terät heti 
käytöstä.

 Älä teroita leikkuuterää. Teroitettu teränkärki saattaa 
katketa käytössä. Seurauksena voi olla vakavia 
loukkaantumisia. Vaihda viallinen terä.

 Sammuta moottori HETI, jos kone alkaa täristä tavallista 
voimakkaammin. Tärinä on merkki viasta tai muista 
ongelmista. Tarkista huolellisesti, ovatko pultit ja mutterit 
löystyneet tai näkyykö muita vaurioita, ennen kuin jatkat 
leikkaamista. Mikäli tarpeen, korjaa viat tai vaihda 
kyseisten osien tilalle uudet.

KÄYTÖN JÄLKEEN
 Puhdista leikkuuterät kaikista jäämistä tavallisella 

kotitaloudessa käytettävällä pesuaineella. Suojaa terät 
ruosteelta voitelemalla se koneöljyllä.

 Säilytä leikkuuteriä lukitussa paikassa, niin vältyt niiden 
vaurioitumiselta ja samalla niiden asiaton käyttö on 
estetty.

MUITA TURVALLISUUSOHJEITA
 Jos polttoainesäiliössä on vielä polttoainetta, älä varastoi 

konetta suljettuun tilaan, jossa höyryt voivat joutua 
kosketuksiin kipinöiden tai avotulen kanssa.

 Odota, että moottori on jäähtynyt ennen koneen 
kuljettamista tai varastointia. Kiinnitä kone kunnolla 
kuljettamista varten.

 Säilytä konetta kuivassa tilassa. Säilytyspaikan tulee olla 
lukittavissa tai korkealla asiattoman käytön ja vaurioiden 
välttämiseksi. Säilytä konetta poissa lasten ulottuvilta.

 Älä kaada koneen päälle vettä tai ruiskuta sitä vedellä tai 
muilla nesteillä. Pidä käsikahva kuivana sekä puhtaana 
liasta ja pölystä. Puhdista se aina käytön jälkeen, 
noudata puhdistus- ja varastointiohjeita.

 Hävitä vanha polttoaine/öljy ja pakkausmateriaali 
paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

 Säilytä käyttöohjekirja huolellisesti. Lue sitä usein ja käytä 
apuna, kun annat neuvoja muille koneen käyttäjille. Jos 
lainaat konetta, muista antaa sen lainaajalle myös 
käyttöohjekirja.

Säilytä käyttöohjekirja huolellisesti
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TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUSTARRAT JA KANSAINVÄLISET 
SYMBOLIT
Alla on luettelo kansainvälisin symbolein ja kuvamerkein varustetuista varoitustarroista, jotka voivat olla kiinnitettynä koneeseen. 
Perehdy kaikkiin turvallisuus-, asennus-, käyttö- ja korjausohjeisiin lukemalla käyttäjän käsikirja.

SYMBOLI MERKITYS

 TURVALLISUUS- JA VAROITUSSYMBOLI
Viittaa vaaraan, varoitukseen tai syyhyn, miksi on noudatettava varovaisuutta. Merkkiä voidaan käyttää 
yhdessä muiden tunnuskuvien tai kuvamerkkien kanssa.
   

 LUE KÄYTTÖOHJEET
Käyttöohjeiden ja varotoimenpiteiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa vakavia loukkaantumisia.
Lue käyttöohjeet ennen koneen käynnistämistä tai käyttöönottoa.

 KÄYTÄ SILMIEN- JA KUULONSUOJAIMIA
HUOM.: Ympärille sinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa pahoja silmävammoja ja liika melu kuulon 

menettämisen. 
Käytä suojalaseja ja kuulonsuojaimia konetta käyttäessäsi.

 KÄYTÄ SUOJAPÄÄHINETTÄ
HUOM.: Putoavat esineet saattavat aiheuttaa pahoja päävammoja. Käytä suojapäähinettä konetta 

käyttäessäsi.
   

 PIDÄ SIVULLISET POISSA PAIKALTA
HUOM.: Kaikkien sivullisten, erityisesti lasten ja kotieläinten, on pysyttävä vähintään 15 m päässä 
työskentelyalueelta. 
   

 POLTTOAINE
Käytä aina puhdasta ja tuoretta lyijytöntä polttoainetta.

 ÖLJY
Käytä vain tarkoitukseen hyväksyttyä öljyä käyttöohjekirjan mukaisesti.

 Ympärille sinkoutuvat esineet ja pyörivät osat voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia   
HUOM.: Älä käytä konetta, jos leikkuupään suojus ei ole oikeassa asennossa. 
Pysy riittävän kaukana pyörivästä siimapäästä ja leikkuuterästä.
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TURVALLISUUSOHJEET

SYMBOLI MERKITYS

 VIRTAKATKAISIN
PÄÄLLE / KÄYNNISTYS / KÄYTTÖ

 VIRTAKATKAISIN
POIS PÄÄLTÄ tai SEIS

 VAROITTAA KUUMISTA PINNOISTA
Älä koske kuumaan äänenvaimentimeen, vaihteistoon tai sylinteriin. Voit polttaa kätesi. 
Nämä osat tulevat hyvin kuumiksi käytössä ja moottorin sammuttamisen jälkeen kestää vielä jonkin aikaa, 
ennen kuin ne jäähtyvät.
   

 TERÄVÄ TERÄ
HUOM.: Katkaisuterä suojuksessa ja leikkuuterä ovat hyvin terävät. Varo koskemasta terään vakavien 
loukkaantumisten välttämiseksi.
   

 RIKASTIMEN ASENNOT
1 • PÄÄLLÄ käynnistysasento.

2 • PUOLITTAIN PÄÄLLÄ.

3 • Pois päältä.

 MAKSIMI KIERROSLUKU
Älä käytä konetta maksimi kierroslukua suuremmilla kierroksilla.

 KÄYTÄ TURVALLISIA JALKINEITA JA TYÖKÄSINEITÄ
Käytä kulutusta kestäviä jalkineita ja työkäsineitä koneella työskennellessäsi.
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Käsikahvan kiinnitys ja säätö
1. Sijoita käsikahva ylä- ja välikiinnikkeen väliin (kuva 1).
2. Pidä kiinni näistä kolmesta osasta ja kierrä neljä (4) ruuvia 

yläkiinnikkeen läpi välikiinnikkeeseen.
Ohje: Ylä- ja välikiinnikkeen reiät osuvat kohdakkain vain, 

kun käsikahva on oikeassa asennossa.
3. Pidä kiinnikkeet ja käsikahva akselin rungon päällä 

alakiinnikettä vasten.
4. Aseta kuusiomutterit alakiinnikkeen aukkokohtiin ja pidä 

kiinni sormella. Kierrä ruuvit kiinni isolla 
ristipääruuvitaltalla. Kiristä ruuvit vasta sitten, kun 
käsikahva on oikeassa asennossa.

5. Pitele konetta käyttöasennossa (kuva 22) ja aseta 
käsikahva sellaiseen asentoon, että saat siitä tukevan 
otteen.

6. Kiristä ruuvit pidikkeessä tasaisesti kiinni, kunnes 
käsikahva on tiukasti paikallaan.

Valjaiden (Kaksinkertainen kantohihna) 
kiinnitys ja säätö 
1. Aseta valjaat olkapäiden päälle.
2. Sulje lannehihnan lukitsimet. Säädä tarvittaessa 

sopivaksi (kuva 2).
3. Säädä olkahihnat ja lannehihna sopivan pituiseksi 

(kuva 3).
4. Kiinnitä valjaiden koukku laitteen metallipidikkeeseen 

(kuva 4) ja säädä lonkkasuoja sopivalle korkeudelle 
(kuva 5).

Siimapään tai muun lisälaitteen irrotus
OHJE: Lisälaitteiden kiinnitys ja irrotus käy helpommin, 

kun asetat koneen maahan tai työtason päälle.
1. Irrota ensin lisälaite kääntämällä kiristinnupista 

vasemmalle (kuva 6).
2. Paina avauspainiketta ja pidä painettuna (kuva 6).
3. Pidä hyvin kiinni yläputkesta ja vedä leikkuupää tai muu 

lisälaite irti varren kiinnityksestä (kuva 7).
Siimapään tai muun lisälaitteen kiinnitys
1. Poista suojatulppa (lisävaruste) varren kiinnityksestä 

ja lisälaitteesta.
2. Avaa varren kiinnitys kääntämällä kiristinnupista 

vasemmalle (kuva 6).
3. Pidä hyvin kiinni lisälaitteesta ja työnnä se suorassa 

varren kiinnitykseen, niin että se napsahtaa kiinni 
(kuva 7).

OHJE: Avauspainikkeen kohdistaminen ohjainuran avulla 
helpottaa kiinnitystä (kuva 6).

4. Kiinnitä kääntämällä kiristinnupista oikealle (kuva 8). 
Varmista ennen käyttöä, että kiristinnuppi on tiukasti 
kiinni.

Siimapään suojalevyn irrotus ja kiinnitys
   
Jos käytät konetta raivausleikkuuseen (leikkuuterän kanssa), 
irrota siimapään suojalevy.

Poista siimapään suojalevy pitimestä irrottamalla kolme (3) 
ruuvia uraruuvitaltalla (kuva 9). Säilytä osat hyvin myöhempää 
käyttötarvetta varten.

Jos käytät konetta nurmikon viimeistelijänä, kiinnitä 
siimapään suojus paikalleen.

Aseta siimapään suojalevy pitimeen ja kiinnitä kolmella (3) 
ruuvilla uraruuvitalttaa käyttäen. Kiristä ruuvit (kuva 9).

Siimapään irrotus ja leikkuuterän kiinnitys
OHJE: Leikkuuterän tai siimapään irrotus ja kiinnitys käy 

helpommin, kun asetat koneen maahan tai työtason 
päälle.

Siimapään irrotus
Ohje: Kiinnitä ensin suojus leikkuuterään.
1. Aseta teräakselin lukituskolo ja lukitustangon aukko 

kohdakkain ja työnnä lukitustanko teräakselin koloon 
(kuva 10).

2. Vedä lukitustanko koneen vartta vasten ja pidä kiinni 
(kuva 11).

3. Samalla kun pidät kiinni lukitustangosta, irrota siimapää 
teräakselista kiertämällä sitä myötäpäivään (kuva 12). 
Säilytä siimapää hyvin myöhempää käyttötarvetta 
varten.

Leikkuuterän kiinnitys
4. Poista siimapään suojalevy. Katso siimapään suojalevyn 

irrotus ja kiinnitys.
5. Aseta leikkuuterä teräakselin päälle (kuva 13).
6. Kohdista leikkuuterä keskelle teräakselia (kuva 13).
7. Varmista, että leikkuuterä on kunnolla paikoillaan.
8. Aseta teräakselin lukituskolo ja lukitustangon aukko 

kohdakkain ja työnnä lukitustanko teräakselin 
lukituskoloon (kuva 10).

9. Aseta teränpidike ja mutteri paikoilleen teräakseliin 
(kuva 13). Tarkista, että terä on oikein paikoillaan.
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10. Kiristä mutteri kiinni vastapäivään kiertämällä ja pidä 
samalla kiinni lukitustangosta ja varresta (kuva 14). 
– kiristystiukkuus 37 Nm –

 Jos momenttiavainta ei ole käytettävissä, kierrä mutteria 
teränpidikettä vasten, kunnes se on tiukasti paikallaan 
teräakselissa. Tarkista, että terä on oikein paikallaan, ja 
kierrä sitten mutteria vielä 1/4–1/2 kierrosta vastapäivään 
(kuva 14).

11. Poista lukitustanko.
12. Irrota leikkuuterän suojus.

Leikkuuterän irrotus ja siimapään kiinnitys
Leikkuuterän irrotus
1. Kiinnitä suojus leikkuuterään.
2. Aseta teräakselin lukituskolo ja lukitustangon aukko 

kohdakkain ja työnnä lukitustanko teräakselin koloon 
(kuva 10).

3. Vedä lukitustanko koneen vartta vasten ja pidä kiinni 
(kuva 11).

4. Samalla kun pidät kiinni lukitustangosta, avaa mutteri 
terästä kiertämällä sitä myötäpäivään ruuviavaimella tai 
hylsyavaimella (kuva 15).

5. Poista mutteri, teränpidike ja terä. Säilytä mutteria ja 
terää yhdessä sellaisessa paikassa, josta löydät ne 
helposti myöhemmin tarvittaessa. Säilytä osia poissa 
lasten ulottuvilta.

Siimapään kiinnitys
6. Aseta teräakselin lukituskolo ja lukitustangon aukko 

kohdakkain ja työnnä lukitustanko teräakselin koloon 
(kuva 10). Aseta teränpidike paikalleen teräakseliin 
tasainen puoli kulmavaihdetta vasten (kuva 12). Kiinnitä 
siimapää teräakseliin vastapäivään kiertämällä. Kiristä 
kiinni (kuva 14).

OHJE Teränpidikkeen tulee olla paikallaan teräakselissa 
kuten kuvassa, jotta siimapää toimii kunnolla.

7. Poista lukitustanko.
8. Kiinnitä siimapään suojalevy. Katso siimapään 

suojalevyn irrotus ja kiinnitys.

ÖLJYÄ JA POLTTOAINETTA KOSKEVIA OHJEITA

Moottoriöljy
Huom.: Kone toimitetaan kuljetussyistä ilman moottoriöljyä.
– Täytä moottoriöljy ennen koneen ensimmäistä 

käyttöönottoa.
– Tarkista öljymäärä aina ennen käyttöä.
– Käytä vain 4-tahti-öljyjä SAE 30, joiden luokitus on SF, 

SG, SH.
Moottoriöljyn täyttö
Ohje: Konemallista riippuen koneen mukana toimitetaan öljy 
(90 ml) ensitäyttöä varten (kuva 16).

 Aseta moottori pystyasentoon.
 Irrota öljytulppa (6) (kuva 17).
 Täytä 90 ml öljyä.
Ohje: Älä kaada öljyä polttoainesäiliöön tai sekoita sitä 

polttoaineeseen.
 Kierrä öljytulppa takaisin paikalleen.

Polttoaine
Vaara: Polttoaine on erittäin tulenarkaa ja voi räjähtää 

tietyissä olosuhteissa.
– Lisää polttoainetta vain paikassa, jossa on hyvä 

ilmanvaihto, ja moottorin ollessa sammutettu. Älä 
tupakoi tankkauspaikan läheisyydessä tai polttoaineen 
säilytyspaikalla ja muista sammuttaa kaikki 
sytytyslähteet.

– Älä täytä tankkia liian täyteen (polttoainetta ei saa ulottua 
täyttöaukon alareunan yläpuolelle). Varmista 
tankkauksen jälkeen, että polttoainesäiliön korkki on 
kunnolla kiinni.

– Varo, ettei polttoainetta läiky sitä lisättäessä. Yliläikkynyt 
polttoaine tai polttoainehöyryt saattavat syttyä tuleen. 
Jos polttoainetta läikkyy yli, kuivaa alue ennen moottorin 
käynnistämistä.

– Vältä toistuvaa altistumista höyryille, pitempiaikaista 
ihokosketusta ja höyryjen hengittämistä.

Käytä aina puhdasta ja tuoretta lyijytöntä polttoainetta 
(ei vanhempaa kuin 30 vrk). 

Polttoaineen täyttö
Kuva 18

 Irrota polttoainesäiliön korkki.
 Täytä polttoainesäiliö. Vältä liikatäyttöä!
 Sulje polttoainesäiliö kunnolla.
 Siirrä kone noin 10 m päähän polttoaineen 

lisäämispaikasta/säilytysastiasta, ennen kuin käynnistät 
moottorin.
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Moottorin käynnistys
Vaara: Käynnistä kone vain ulkona. Aseta kone tasaiseen 

paikkaan ja pidä siitä hyvin kiinni, katso kuva 22.
1. Tarkista öljymäärä, lisää öljyä tarvittaessa.
2. Täytä polttoainetta.
3. Aseta katkaisin asentoon PÄÄLLE [I] (kuva 19).
4. Paina primer-pumppua 10 kertaa hitaasti pohjaan 

saakka. Polttoaineen pitää tulla näkyviin pumppuun 
(kuva 20). Jos näin ei ole, niin paina pumppua vielä kolme 
tai niin monta kertaa, kunnes polttoainetta tulee näkyviin.

5. Aseta rikastinvipu asentoon 1 (kuva 20).
6. Aseta kone maata vasten, paina kaasuvivun lukitsinta ja 

käytä kaasuvipua. Pidä kaasuvipu pohjassa. Vetäise 5 x 
käynnistysnarusta hallitulla ja tasaisella vedolla 
(kuva 21). 

7. Aseta rikastinvipu asentoon 2 (kuva 20).
8. Käynnistä moottori vetäisemällä käynnistysnarusta 

hallitulla ja tasaisella vedolla 1–4 kertaa (kuva 21).
HUOMAUTUS: Moottori käynnistyy jousiavusteisesti 

(Advanced Starting Technology™). Näin sen 
käynnistämisessä tarvitaan huomattavasti vähemmän 
voimaa kuin tavallisesti. Käynnistysnarua tarvitsee vetää 
vain niin pitkälle ulos, kunnes moottori käynnistyy 
itsestään (jousiavusteisesti). Narusta ei tarvitse nykäistä 
voimakkaalla vedolla – vedettäessä ei tunnu enää 
vastusta. Moottorin käynnistäminen tapahtuu nyt siis 
aivan toisin (paljon helpommin) kuin mihin on totuttu. 

9. Paina kaasuvivusta. Moottori lämpenee noin 15–30 
sekunnin kuluessa. 

HUOMAUTUS: Alhaisissa lämpötiloissa saattaa kestää 
kauemmin, ennen kuin moottori lämpenee ja saavuttaa 
maksimi nopeutensa.

10. Kun moottori on käyntilämmin, aseta rikastinvipu 
asentoon 3 (kuva 20). Kone on nyt käyttövalmis.

JOS... moottori ei käynnisty, toista toimenpiteet 4 – 10.
JOS...moottori on lämmin, ei rikastinta tarvitse käyttää. 

Aseta katkaisin asentoon PÄÄLLE [I] ja rikastinvipu 
asentoon 2.

JOS... moottori kastuu käynnistettäessä, aseta rikastinvipu 
asentoon 3. Paina kaasuvipua ja vetäise 
käynnistysnarusta. Moottorin pitää käynnistyä 3 (kolmen) 
–8 (kahdeksan) käynnistysyrityksen jälkeen.

Moottorin sammutus
1. Päästä kaasuvipu vapaaksi. Anna moottorin jäähtyä 

joutokäynnillä.
2. Aseta virtakatkaisin asentoon SEIS (O) (kuva 19).

Trimmerin käyttö
Ennen kuin alat työskennellä koneella, asetu työasentoon 
(kuva 22). Tarkista seuraavat seikat:

 Käyttäjällä on suojalasit ja asianmukainen vaatetus.
 Kantohihna on säädetty oikealle korkeudelle.
 Käsikahva on säädetty niin, että voit tarttua siihen 

molemmin käsin ojentamatta käsivarsia täyspituuteen.
 Kone on vyötärön alapuolella.
 Leikkuupää on maanpinnan kanssa samansuuntaisesti. 

Näin yletyt helpommin leikattaviin kasveihin eteenpäin 
kumartumatta.

Leikkuusiiman pituuden säätö
Siimapään napautusnupin avulla voit syöttää lisää siimaa 
sammuttamatta moottoria. Kun tarvitset lisää siimaa, 
napauta siimapäällä kevyesti maata (kuva 23) ja käytä 
moottoria samalla suurella nopeudella.

OHJE: Siiman pituuden tulee olla aina suurin mahdollinen. 
Mitä lyhyempi leikkuusiima on, sitä vaikeammin onnistuu 
siiman syöttö.

Siimaa vapautuu noin 25 mm joka napautuskerralla. 
Siimapään suojalevyssä oleva veitsi katkaisee siiman oikean 
pituiseksi, jos siimaa kelautuu ulos liikaa. Siimapää kannattaa 
napauttaa paljaaseen tai kovaan maahan. Jos yrität syöttää 
lisää siimaa pitkässä ruohossa, moottori voi sammua. Muista 
pitää leikkuusiima aina täydessä pituudessaan. Siiman 
syöttö on sitä vaikeampaa, mitä lyhyempi leikkuusiima on.

OHJE: Varo, ettei siimapään napautusnuppi kosketa maata 
työskentelyn aikana.

Siima voi katketa:

 jos se takertuu kiinni johonkin
 materiaalin normaalikulumisen myötä
 jos sillä yritetään leikata paksuvartisia rikkaruohoja tms.
 jos se osuu seiniä, aitoja tms. vasten
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NÄIN SAAT PARHAIMMAN LOPPUTULOKSEN
 Pidä siimapää maanpinnan kanssa samansuuntaisena.
 Leikkaa vain siiman kärjellä, erityisesti viimeisteltäessä 

seinien vierustoja. Jos käytät suurempaa leikkuualaa 
kuin siiman kärki, leikkuuteho huononee ja moottori 
saattaa ylikuormittua.

 Leikkaa yli 20 cm pituinen ruohikko vähitellen ylhäältä 
alaspäin, näin vältyt siiman ennenaikaiselta kulumiselta ja 
moottorin vastukselta.

 Mikäli mahdollista, leikkaa aina sivuttaisliikkeellä 
vasemmalta oikealle. Tällöin koneen leikkuuteho paranee 
ja ruohojätteet lentävät poispäin käyttäjästä.

 Nosta trimmeri hitaasti sopivalle korkeudelle 
leikkuualueella ja laske se hitaasti alas. Liiku joko eteen- 
ja taaksepäin tai sivuttain. Lopputulos on parempi, kun 
leikkaat vain lyhyitä matkoja kerrallaan.

 Käytä konetta vain, kun ruohikko ja rikkaruohot ovat 
kuivia.

Seuraavat seikat vaikuttavat leikkuusiiman käyttöikään:

 Noudata edellä annettuja leikkuuohjeita;
 mitä kasveja leikkaat ja
 missä leikkaat.

Esimerkiksi siimaa kuluu enemmän leikattaessa seinien 
viereltä kuin leikattaessa puun ympäriltä. 

VIIMEISTELY
Saat kauniin ja siistin lopputuloksen, kun leikkaat lopuksi 
vielä puiden, pylväiden, aitojen tms. ympäriltä.

Kallista koko kone niin, että siimapää on 30° kulmassa 
maahan nähden (kuva 24).

LEIKKUUTERÄN KÄYTTÖ
Ennen kuin alat työskennellä koneella, asetu työasentoon 
(kuva 22). Katso kohta »Trimmerin käyttö.«

Leikkuuterän käyttöä koskevia ohjeita:

Yritä säilyttää tasainen leikkausrytmi:

 Asetu tukevaan ja mukavaan asentoon.
 Säädä kaasu täysille, ennen kuin menet leikattavalle 

alueelle. Kun työskentelet täydellä kaasulla, terä leikkaa 
maksimi teholla, ei jumitu niin helposti eikä tartu kiinni ja 
samalla vältyt vaaralliselta takapotkulta, jonka 
vaikutuksesta koneen käyttäjä tai muut läsnäolijat 
saattavat loukkaantua vakavasti.

 Leikkaa sivuttaisliikkeellä kiertämällä vartalon yläosaa 
oikealta vasemmalle.

 Kun keskeytät leikkaamisen, päästä aina kaasuvipu irti ja 
anna moottorin käydä joutokäynnillä. 

 Käännä konetta samaan suuntaan, mihin terä leikkaa. 
Leikkaaminen sujuu silloin nopeammin.

 Astu aina paluuliikkeen jälkeen yksi tai useampi askel 
eteenpäin ja asetu taas tukevaan asentoon.

 Terässä on kaksi leikkaavaa puolta. Kun haluat vaihtaa 
puolta, irrota terä, käännä se ympäri ja kiinnitä paikalleen.

Ruohot tai kasvit eivät kierry niin helposti terän ympärille, kun 
noudatat seuraavia ohjeita:

 Työskentele täydellä kaasulla.
 Suorita niittoliike oikealta vasemmalle (kuva 25).
 Vältä terän osumista vastaleikattuun ruohoon 

paluuliikkeen aikana.
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Huom.: Aina ennen koneeseen kohdistuvia huoltotöitä:
– Sammuta moottori.
– Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ja 

moottori on jäähtynyt.
– Irrota sytytystulpan hattu moottorista, jottei moottori 

käynnisty vahingossa.
Jätä kaikki korjaustyöt valtuutetun korjaamon suoritettavaksi.

Jätä kone kauden lopussa valtuutetun huoltokorjaamon 
tarkistettavaksi ja huollettavaksi.

Huoltosuunnitelma

1) Jätä nämä työt valtuutetun huoltokorjaamon 
suoritettavaksi.

Leikkuusiiman kiinnitys
Tässä kappaleessa neuvotaan 
Split-Line™ -siiman ja tavallisen vakiosiiman kiinnitys.

Käytä varasiimana aina siimaa, jonka läpimitta on 2,41 mm. 
Jos siiman paksuus ei ole oikea, moottori saattaa kuumeta 
liikaa tai vaurioitua.

Leikkuusiiman voi vaihtaa kahdella tavalla:

 Vaihda uusi siima kelaan
 Asenna uusi valmiiksikelattu kela
Siiman vaihto vanhaan kelaan
1. Pidä toisella kädellä kiinni kelan rungosta ja irrota toisella 

kädellä napautusnuppi kiertämällä myötäpäivään (kuva 
26). Tarkista, että napautusnupin pultti liikkuu helposti. 
Vaihda napautusnuppi, jos se on vaurioitunut.

2. Ota kela pois kelan rungosta. (Kuva 26).
3. Irrota jousi kelasta (kuva 26).
4. Puhdista puhtaalla kankaallakela, jousi, akseli ja kelan 

rungon sisäpinta (kuva 27).

5. Tarkista, ovatko kelan ja kelanrungon hampaat kuluneet 
(kuva 28). Poista tarvittaessa jäyste tai vaihda kelat.

Ohje: Split-Line™ -siimaa voi käyttää vain kelassa, jossa on 
soikionmalliset reiät. Normaalisiimaa voi käyttää 
molemmissa kelatyypeissä. Katso kelatyypit kuvasta 29.

Ohje: Käytä aina oikeaa siimapituutta kiinnitettäessä siima 
paikalleen. Jos siima on liian pitkä, se ei ehkä kelaudu 
oikein ulos kelasta.

Normaalisiiman kiinnitys
Split-Line™ -siiman kiinnitys: jatka lukemista 
kohdasta 8
6. Ota noin 7,3 metrin mittainen uusi siima ja taita se 

keskeltä pituussuunnassa kahtia. Pujota siiman päät 
kelaan kummankin reiän läpi (kuva 30). Vedä siimaa 
kelan läpi niin, että silmukasta tulee mahdollisimman 
pieni.

7. Kierrä siimat yhtä tiukkaan ja tiiviisti kelan ympärille (kuva 
31). Kelaa siima paikalleen kelaan merkittyyn suuntaan. 
Pidä etusormi kummankin siiman välissä, jotta ne eivät 
mene limitysten. Varo, että siiman päät eivät mene 
limitysten. Jatka kohdasta 11.

Split-Line™
8. Ota noin 3,65 metrin mittainen uusi siima. Pujota siiman 

toinen pää toisen kelassa olevan reiän läpi (kuva 32). 
Vedä siimaa kelan läpi, kunnes siimaa on jäljellä enää 
noin 10 cm.

9. Pujota siiman pää kelan vielä vapaana olevan reiän läpi ja 
vedä siima tiukalle,niin että silmukasta tulee 
mahdollisimman pieni (kuva 32).

10. Avaa siima ennen kelaamista kahteen noin 15 cm 
pituiseen osaan.

11. Kelaa siima merkittyyn suuntaan tiiviisti tasaisiksi 
kerroksiksi kelan ympärille.

Ohje: Kelattaessa siima väärään suuntaan siimapää pyörii 
väärinpäin.

12. Aseta siiman päät kumpaankin pidätinloveen (kuva 33).
13. Pujota siiman päät kelan rungossa olevien aukkojen läpi 

ja aseta kela jousineen paikalleen kelan runkoon (kuva 
26). Paina kela ja kelan runko toisiaan vasten. Pidä kiinni 
kelasta ja sen rungosta ja tartu samalla siiman päihin ja 
vetäise rivakasti, jotta siima vapautuu kelassa olevista 
pidätinlovista.

Ohje: Jousen tulee olla kiinnitettynä kelaan ennen siimapään 
kokoamista.

14. Pidä kelaa oikeassa asennossa ja kiinnitä napautusnuppi 
kiertämällä vasemmalle. Kiristä kiinni.

Huoltotyö

aina 
ennen 
käyttöä

ensim-
mäisen 
10 tunnin 
jälkeen

aina 10 
tunnin 
välein

aina 25 
tunnin 
välein

Lisää 
polttoainetta ja 
tarkista öljymäärä

x

Vaihda öljy x x

Puhdista/öljyä 
ilmanpuhdistin

x

Puhdista 
kipinäverkko

x

Tarkista/säädä 
venttiilivälys 1) x x

Tarkista 
sytytystulppa/
tulpan hattu

x
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Valmiin siimakelan kiinnitys
1. Pidä toisella kädellä kiinni kelan rungosta ja irrota toisella 

kädellä napautusnuppi kiertämällä vastapäivään (kuva 26). 
Tarkista, että napautusnupin pultti liikkuu helposti. Vaihda 
napautusnuppi, jos se on vaurioitunut.

2. Vedä vanha kela pois kelan rungosta (kuva 26).
3. Irrota jousi vanhasta kelasta (kuva 26).
4. Puhdista puhtaalla kankaalla kela, jousi, akseli ja kelan 

rungon sisäpinta.
5. Kiinnitä jousi uuteen kelaan.
Huom.: Jousen tulee olla kiinnitettynä kelaan ennen 

siimapään paikoilleen asettamista.
6. Pujota siiman päät kelan rungossa olevien aukkojen läpi 

(kuva 34).
7. Kiinnitä uusi kela kelanrunkoon (kuva 34). Paina sitten 

osia toisiaan vasten, jotta ne lukittuvat kiinni. Pidä kiinni 
kelasta ja kelanrungosta ja tartu samalla siiman päihin ja 
vetäise rivakasti, jotta siima vapautuu kelassa olevista 
pidätinlovista.

8. Pidä kela paikallaan ja kiinnitä napautusnuppi paikalleen 
vastapäivään kiertämällä.

Öljymäärän tarkastus
Huom.: Tarkista aina ennen käyttöä. 

Älä käytä konetta, jos öljyä on liian vähän (kuva 36).
1. Aseta kone tasaisen työtason päälle, niin ettei siimapää 

kosketa tasoa (kuva 35).
2. Puhdista öljytulpan ympärillä oleva alue.
3. Irrota öljytulppa.
4. Öljymäärän tarkastus. Öljyä tulee olla ylimpään 

kierteeseen saakka (kuva 36).
5. Jos öljyä on liian vähän, lisää sitä vähitellen, kunnes öljyä 

on ylimpään kierteeseen saakka.
6. Kierrä öljytulppa takaisin paikalleen.
Ohje: Vältä öljyn liikatäyttöä! Varmista, että öljytulpan 
O-rengas (kuva 17) on oikein paikallaan.

Öljyn vaihto
Huom.: Noudata huoltosuunnitelman mukaisia huoltovälejä. 

Laiminlyönnistä voi aiheutua pahoja moottorivaurioita. 
Käytä työkäsineitä.

Ohje: Moottorin tulee olla vielä lämmin (ei kuuma).
1. Irrota öljytulppa.
2. Kaada kaikki öljy täyttöaukon kautta jäteöljyastiaan. 

Kallista samalla kone pystyasentoon (kuva 37).
Ohje: Hävitä vanha öljy paikallisten määräysten mukaisesti.
3. Pyyhi pois öljyjäämät ja muut epäpuhtaudet.
4. Täytä moottoriin 90 ml 4-tahti-öljyä SAE30, jonka 

luokitus on SF, SG, SH.
5. Kierrä öljytulppa takaisin paikalleen.

ILMANPUHDISTIMEN HUOLTO
Huom.: Noudata huoltosuunnitelman mukaisia huoltovälejä. 

Laiminlyönnistä voi aiheutua pahoja moottorivaurioita.
1. Avaa ilmanpuhdistimen kansi. Paina pidikkeestä (4) ja 

aukaise kansi (2) ylöspäin (kuva 38).
2. Poista ilmanpuhdistin (3) (kuva 38).
3. Puhdista suodatin kotitaloudessa käytettävällä 

pesuaineella ja vedellä. Huuhdo hyvin ja anna kuivua 
(kuva 39).

4. Voitele suodatin kevyesti puhtaalla öljyllä SAE30 
(kuva 40).

5. Purista liika öljy pois suodattimesta (kuva 41).
6. Kiinnitä suodatin paikalleen.

Ohje: Jos konetta käytetään ilman ilmanpuhdistinta, 
takuu ei ole enää voimassa.

7. Sulje ilmanpuhdistimen kansi ja varmista, että se lukittuu 
kiinni (kuva 42).

Kaasuttimen säätö
Joutokäyntikierrokset voidaan säätää säätöruuvista (kuva 
43). Jätä säätö valtuutetun huoltokorjaamon suoritettavaksi.

Sytytystulpan tarkastus/vaihto
Huom.: Noudata huoltosuunnitelman mukaisia huoltovälejä. 
Käytä vain alkuperäissytytystulppia.

1. Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä. 
2. Irrota sytytystulpan hattu.
3. Poista lika sytytystulpan ympäriltä. 
4. Irrota sytytystulppa tulppa-avaimella vastapäivään 

kiertäen.
5. Tarkista/säädä kärkiväli 0,6 mm (kuva 44).
Ohje: Vaihda viallinen, karstainen tai likainen sytytystulppa.

6. Kierrä sytytystulppa takaisin paikalleen ja kiristä 
12,3–13,5 Nm kireydelle. Älä kiristä liian tiukkaan.
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Kipinäverkon huolto
1. Avaa moottorin suojuksen ruuvit (8) ja poista suojus 

(kuva 46).
2. Irrota ruuvit (6 ja 7) (kuva 45).
3. Irrota kipinäverkon suoja (5) (kuva 45).
4. Puhdista kipinäverkko (4) teräsharjalla tai vaihda sen 

tilalle uusi (kuva 45).
5. Kiinnitä kipinäverkko, sen suoja ja moottorin suojus 

takaisin paikoilleen.

Puhdistus
Harjaa kone ulkopuolelta puhtaaksi pienellä harjalla. Älä 
käytä voimakkaita pesuaineita. Kotitalouteen tarkoitetut 
puhdistusaineet, jotka sisältävät aromaattisia öljyjä, kuten 
mäntyöljyä tai sitruunaa, sekä liuottimet kuten kerosiini, 
saattavat vaurioittaa käsikahvan tai rungon muoviosat. Pyyhi 
kosteat kohdat puhtaaksi kuivalla kankaalla.

Varastointi
 Älä säilytä konetta tiloissa, joissa polttoainehöyryt voivat 

joutua kosketuksiin kipinöiden tai avotulen kanssa, jos 
polttoainesäiliössä on polttoainetta.

 Odota, että moottori on jäähtynyt, ennen koneen 
viemistä varastotilaan.

 Säilytä konetta kuivassa tilassa. Säilytyspaikan tulee olla 
lukittavissa tai riittävän korkealla asiattoman käytön ja 
vaurioiden välttämiseksi. Säilytä konetta poissa lasten 
ulottuvilta.

PITEMPIAIKAINEN VARASTOINTI
Jätettäessä kone varastoon pidemmäksi aikaa, noudata 
seuraavia ohjeita:

1. Tyhjennä kaikki polttoaine polttoainesäiliöstä sopivaan 
astiaan. Älä käytä polttoainetta, joka on ollut varastossa 
yli 30 vuorokautta.

2. Käynnistä moottori ja odota, kunnes se sammuu. 
Näin varmistat, ettei kaasuttimeen jää polttoainetta.

3. Anna moottorin jäähtyä. Irrota sytytystulppa ja kaada 
tulpan reiästä sylinteriin 15 ml korkealaatuista 4-
tahtimoottoreille tarkoitettua moottoriöljyä. Vedä hitaasti 
käynnistysnarusta, jotta öljy levittäytyy tasaisesti. Kiinnitä 
sytytystulppa takaisin paikalleen.

HUOMAUTUS: Ennen kuin käynnistät trimmerin uudelleen 
pidemmän varastointikauden jälkeen, irrota 
sytytystulppa ja valuta kaikki öljy pois sylinteristä.

4. Vaihda öljy. Hävitä jäteöljy paikallisten määräysten 
mukaisesti.

5. Puhdista kone huolellisesti ja tarkista, onko siinä 
löystyneitä tai vaurioituneita osia. Korjaa tai vaihda 
vaurioituneet osat ja kiristä tarvittaessa ruuvit, mutterit 
ja pultit. Nyt voit viedä koneen varastoon.

6. Säilytä konetta kuivassa tilassa. Säilytyspaikan tulee olla 
lukittavissa tai riittävän korkealla asiattoman käytön ja 
vaurioiden välttämiseksi. Säilytä konetta poissa lasten 
ulottuvilta.

TAKUUEHDOT

Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvikojen osalta varaosat ja työn. Takuuaika ostopäivästä lukien: 2 vuotta. 
Takuu ei korvaa, jos vika on aiheutunut virheellisestä käytöstä tai huollosta. Takuutapauksessa on otettava yhteys 
myyjäliikkeeseen tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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VIANETSINTÄ

Jos ohjeista ei ole apua tai sinulla on vielä kysyttävää, käänny paikallisen jälleenmyyjän puoleen
Käyttöohjekirjan kaikki tiedot, kuvat ja erittelyt perustuvat tuotetietoihin, jotka olivat voimassa käyttöohjekirjan painatushetkellä. 
Pidätämme oikeudet muutoksiin ennalta ilmoittamatta. 

MOOTTORI EI KÄYNNISTY

MAHDOLLINEN SYY TOIMENPIDE

Virtakatkaisin on asennossa POIS PÄÄLTÄ Aseta katkaisin asentoon PÄÄLLE

Polttoainesäiliö on tyhjä Täytä polttoainesäiliö

Primernuppia ei ole painettu riittävästi Paina primernuppia 10 kertaa hitaasti pohjaan asti

Moottori kastelee tulpan Aseta rikastinvipu käynnistettäessä asentoon pois päältä

Vanhaa polttoainetta Täytä tankki tuoreella polttoaineella

Sytytystulppa likainen Vaihda tai puhdista sytytystulppa

MOOTTORI EI KÄY TASAISESTI JOUTOKÄYNNILLÄ

MAHDOLLINEN SYY TOIMENPIDE

Ilmanpuhdistin tukossa Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistin

Vanhaa polttoainetta Täytä tankki tuoreella polttoaineella

Kaasutin väärin säädetty Jätä kaasutin huoltomiehen säädettäväksi

MOOTTORIN KIERROSLUKU EI NOUSE

MAHDOLLINEN SYY TOIMENPIDE

Vanhaa polttoainetta Täytä tankki tuoreella polttoaineella

Kaasutin väärin säädetty Jätä kaasutin huoltomiehen säädettäväksi

MOOTTORISSA EI OLE TEHOA TAI SE SAMMUU LEIKATTAESSA

MAHDOLLINEN SYY TOIMENPIDE

Siimapäähän on kiertynyt ruohoa Sammuta moottori ja puhdista siimapää

Ilmanpuhdistin likainen Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistin

Vanhaa polttoainetta Täytä tankki tuoreella polttoaineella

Kaasutin väärin säädetty Jätä kaasutin huoltomiehen säädettäväksi

SIIMANSYÖTTÖ EI TOIMI

MAHDOLLINEN SYY TOIMENPIDE

Siimapäähän on kiertynyt ruohoa Sammuta moottori ja puhdista siimapää

Siima lopussa Kelaa uusi siima paikalleen

Kela jumittunut Vaihda kela

Siimapää likainen Puhdista kela ja kelan runko

Siimat tarttuneet toisiinsa kiinni Irrota toisistaan, poista toisiinsa kiinnittyneet siimat ja 
kelaa siima uudelleen

Siima mennyt kierteelle kelattaessa Irrota toisistaan ja kelaa siima uudelleen

Siimaa ei tule ulos riittävästi Napauta napautusnuppia ja vedä siimaa ulos, kunnes sitä 
on 10 cm siimapään ulkopuolella




