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Tyyppikilven tiedot
Merkitse alla olevaan ruutuun kaikki 
tyyppikilven tiedot.
Tyyppikilpi sijaitsee moottorin 
läheisyydessä. 
Nämä tiedot ovat hyvin tärkeitä, 
kun tilaat varaosia tai tarvitset 
huoltomiehen apua.

Löydät nämä ja muut konetta 
koskevat tiedot erillisestä CE-
vaatimustenmukaisuusvakuutukses
ta, joka toimitetaan käyttöohjekirjan 
mukana.

Turvallisuusasiaa 

Käyttötarkoitus
Tämä kone on hyväksytty 
ainoastaan
– käytettäväksi tässä käyttöohjekir-

jassa annettujen käyttö- ja turvalli-
suusohjeiden mukaisesti,

– käytettäväksi koti- ja harrastelija-
puutarhoissa,

– ruohon leikkaamiseen nurmikon 
reunoilta ja pienistä tai hankalista 
kohteista (esim. pensaiden alta),

– sekä lehtipuhaltimeksi pienem-
millä alueilla (esim. aitojen, seinien 
ja kukkaistutusten vierustoilla 
ja puiden ympärillä).

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.

Lue kaikki ohjeet ennen 
koneen käyttöönottoa
n Lue nämä ohjeet huolellisesti läpi. 

Perehdy koneen käyttöön ja 
käsittelyyn ennen töihin 
ryhtymistä.

n Älä käytä konetta, jos olet väsynyt 
tai sairas tai alkoholin, huumeiden 
tai lääkkeiden vaikutuksen 
alainen.

n Lapset ja alle 16 vuotiaat eivät 
saa käyttää konetta.

n 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, josniissä 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.

n Käytä vain alkuperäisiä 
varasiimoja, joiden läpimitta on 
2,67 mm. Älä käytä koskaan 
metallivahvisteista lankaa, 
rautalankaa, ketjua, vaijeria tms. 
Ne voivat katketa ja aiheuttaa 
vakavia vammoja ja vaurioita.

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

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

n 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 loukkaantumisriski 
ympäristöön sinkoutuvien 
esineiden vuoksi. Jos paikalla on 
katsojia, heidän tulee käyttää 
suojalaseja. Sammuta heti 
moottori ja leikkuri sivullisia 
lähestyttäessä.

Polttomoottorikäyttöisen 
trimmerin turvallisuusohjeita
Polttoaine on erittäin tulenarkaa, 
höyryt saattavat räjähtää 
syttyessään tuleen. Noudata 
seuraavia varotoimenpiteitä:
n Säilytä polttoainetta vain tarkoi-

tukseen hyväksytyissä säiliöissä.
n Varo, ettei yliläikkynyt polttoaine 

syty tuleen. Käynnistä moottori 
vasta sitten, kun polttoainehöyryt 
ovat haihtuneet.

n 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.

n Sekoita ja täytä polttoainetta 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.
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n 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
n Älä käynnistä konetta tai käytä sitä 

suljetussa tilassa. Pakokaasujen 
hengittäminen saattaa olla 
hengenvaarallista. Käytä konetta 
vain ulkona.

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

n Käytä lujasta materiaalista valmis-
tettuja 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.

n 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.

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

n Varmista ennen koneen käynnis-
tämistä, ettei siimapää/leikkuuterä 
kosketa mihinkään.

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

n Älä koske koneen 
leikkuuvarusteeseen.

n Käytä konetta vain päivänvalossa 
tai riittävässä valaistuksessa.

n 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.

n Käytä konetta vain sen käyttö-
tarkoituksen mukaisesti.

n Varo kurkottamasta liikaa. Seiso 
aina tukevasti ja tasapainossa.

n Pidä koneesta aina kiinni 
molemmin käsin työskentelyn 
aikana.

n Pidä kädet, kasvot ja jalat poissa 
liikkuvista osista. Älä koske 
pyörivään leikkuupäähän tai yritä 
pysäyttää sitä.

n 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.

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

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

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

n 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.

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

n Käytä korjauksissa vain 
alkuperäisiä varaosia. Voit tilata 
niitä jälleenmyyjältä.

n 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.

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

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

n Jätä kaikki korjaustyöt valtuutetun 
korjaamon suoritettavaksi.

Käyttöajat
Noudata maakohtaisia/kunnallisia 
käyttöajoista annettuja määräyksiä 
(kysy tarvittaessa vastaavalta vira-
nomaiselta, milloin koneen käyttö 
on sallittua).

Muita turvallisuusohjeita
n Jos polttoainesäiliössä on vielä 

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

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

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

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

n Hävitä vanha polttoaine/öljy ja 
pakkausmateriaali paikallisten 
jätehuoltomääräysten mukaisesti.

n 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!

Koneessa olevat tarrat
Alla on luettelo kansainvälisin 
symbolein ja kuvamerkein 
varustetuista varoitustarroista, jotka 
voivat olla kiinnitettynä koneeseen. 
Perehdy kaikkiin turvallisuus-, 
asennus-, käyttö- ja korjausohjeisiin 
lukemalla käyttäjän käsikirja.

8YVZEPPMWYYW��NE�
ZEVSMXYWW]QFSPM

Viittaa vaaraan, varoitukseen 
tai syyhyn, miksi on noudatettava 
varovaisuutta. Merkkiä voidaan 
käyttää yhdessä muiden tun-
nuskuvien tai kuvamerkkien kanssa.

0YI�OÇ]XX¸SLNIIX�

Ohjeiden ja varotoimenpiteiden 
laiminlyönti saattaa aiheuttaa 
vakavia loukkaantumisia. Lue 
käyttöohjeet ennen koneen 
käynnistämistä tai käyttöönottoa.

/Ç]XÇ�WMPQMIR��NE�
OYYPSRWYSNEMQME�

Ympärille sinkoutuvat esineet voivat 
aiheuttaa pahoja silmävammoja 
ja liika melu kuulon menettämisen. 
Käytä suojalaseja ja kuulonsuojaimia 
konetta käyttäessäsi.

/Ç]XÇ�
WYSNETÇÇLMRIXXÇ�

Putoavat esineet saattavat aiheuttaa 
pahoja päävammoja. Käytä suoja-
päähinettä konetta käyttäessäsi.

4MHÇ�WMZYPPMWIX�
TSMWWE�TEMOEPXE�

Kaikkien sivullisten, erityisesti lasten 
ja kotieläinten, on pysyttävä 
vähintään 15 m päässä 
työskentelyalueelta.

4SPXXSEMRI��

Käytä polttoaineseoksessa aina 
puhdasta, lyijytöntä polttoainetta.

ÓPN]��

Sekoita polttoaineeseen vain tarko-
itukseen hyväksyttyä öljyä käyttö-
ohjekirjan mukaisesti.

=QTÇVMPPI�
WMROSYXYZEX�
IWMRIIX�NE�T]¸VMZÇX�
SWEX�ZSMZEX�
EMLIYXXEE�ZEOEZME�
PSYOOEERXYQMWME�

Älä käytä konetta, jos leikkuupään 
suojus ei ole oikeassa asennossa. 
Pysy riittävän kaukana pyörivästä 
siimapäästä ja leikkuuterästä.

8IVÇZÇ�XIVÇ�

Katkaisuterä suojuksessa ja leik-
kuuterä ovat hyvin terävät. Varo 
koskemasta terään vakavien 
loukkaantumisten välttämiseksi.

4YLEPXMQIR�
WMMTMT]¸VÇ�WEEXXEE�
EMLIYXXEE�ZEOEZME�
PSYOOEERXYQMWME��

Ennen kaikkia puhdistus-, säätö- tai 
huoltotöitä sammuta aina moottori 

ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat 
ovat pysähtyneet.

:EVSMXXEE�
OYYQMWXE�
TMRRSMWXE��

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.

/Ç]XÇ�XYVZEPPMWME�
NEPOMRIMXE�
NE X]¸OÇWMRIMXÇ�

Käytä kulutusta kestäviä jalkineita 
ja työkäsineitä koneella 
työskennellessäsi.

:MVXEOEXOEMWMR�
PÄÄLLE / 
KÄYNNISTYS / 
KÄYTTÖ

:MVXEOEXOEMWMR�
POIS PÄÄLTÄ 
tai SEIS

6MOEWXMQIR�
EWIRRSX

1 Päällä käynnistysasento
2 Puolittain päällä
3 Rikastin pois päältä

1EOWMQM�
OMIVVSWPYOY��

Älä käytä konetta maksimi 
kierroslukua suuremmilla kierroksilla.

Opi tuntemaan koneesi

,YSQ��3TM�XYRXIQEER�
OSRIIWM�
8ÇWWÇ�WIPSWXIXEER�EPYWXEZEWXM�
OÇ]XX¸��NE�LEPPMRXEPEMXXIMHIR�XSMQMRRSX��
âPÇ�OÇ]RRMWXÇ�ZMIPÇ�QMXÇÇR�XSMQMRXSNE�
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Kuva 1
1. Moottori
2. Polttoainesäiliön korkki
3. Käynnistyskahva
4. Sytytystulppa
5. Rikastinvipu 

(Riippuen konemallista)
6. Primer-pumppu
7. Ilmanpuhdistimen/

äänenvaimentimen suoja
8. Kantohihnan ripustin
9. Virtakatkaisin (On - Off)
10. Kaasuvipu
11. D-mallinen käsikahva
12. EZ-pikakiinnitys
13. Varsi
14. Siimapään suojus
15. Vaihtokahva
16. Vaihtokahvan lukitsin
17. Puhallin
18. Leikkuupää
19. Siiman katkaisuterä
20. Väliholkki

Kuva 2–3 
1. D-mallinen käsikahva
2. Varsi
3. Varren kahvaosa
4. Ruuvi
5. Aluslevy
6. Siipimutteri
7. Minimi etäisyys 15,2 cm
8. Kantohihnan ripustin
9. Väliholkki

Kuva 4–6
(Riippuen konemallista)
1. EZ-pikakiinnitys
2. Avauspainike
3. Kiristinnuppi
4. Ohjainura
5. Pääreikä
6. Yläputki
7. Alaputki

Kuva 7–8
1. Pidätinpultti
2. Pidike
3. Mutteri
4. Ruuvi

Kuva 9–11 
1. Kaasuvipu
2. Virtakatkaisin (On - Off)
3. Rikastin päällä (1) *
4. Rikastin puolittain päällä (2) *
5. Rikastin pois päältä (3) *
6. Rikastinvipu *
7. Primer-pumppu
8. Käynnistysnaru
* Riippuen konemallista

Kuva 13–14
1. Vaihtokahva
2. Vaihtokahvan lukitsin

Kuva 19–20
1. Rikastinvipu 

(Riippuen konemallista)
2. Ruuvi
3. Ilmanpuhdistin

Kuva 24–25
1. Joutokäyntinopeuden säädin
2. Sytytystulppa

Kokoamisohjeet

D-mallisen käsikahvan 
kiinnitys
n Turvallisuussyistä saa D-mallisen 

käsikahvan kiinnittää vain 
väliholkin eteen. Työnnä 
käsikahva alas varren päälle, niin 
että kahvaosa on viistosti 
moottoriin päin (kuva 2).

,YSQ
(�QEPPMWXE�OÇWMOELZEE�IM�WEE�X]¸RXÇÇ�
ZÇPMLSPOMR�TÇÇPPI��/ÇWMOELZE�XEM�OSRI�
ZSM�XÇPP¸MR�ZEYVMSMXYE�
n Kiinnitä pultti, aluslevy ja 

siipimutteri paikoilleen ja kiristä.

D-mallisen käsikahvan säätö
n Avaa siipiruuvi. Pulttia ja aluslevyä 

ei tarvitse irrottaa.
n Käännä D-mallista käsikahvaa, 

niin että se on oikein paikallaan 
varren päällä. Minimi etäisyys 
15,2 cm (Kuva 2).

n Pidä konetta käyttöasennossa 
(kuva 12) ja aseta D-mallinen 
käsikahva sellaiseen asentoon, 
että voit kannatella konetta 
helposti ja turvallisesti, ja kiristä 
siipiruuvi (kuva 2).

Kantohihnan kiinnitys ja säätö 
(Riippuen konemallista)
n Vedä hihna lukkosoljen läpi.
n Pujota kantohihna pään yli ja 

aseta pehmuste olkaa vasten.
n Kiinnitä kantohihnan koukku 

metalliripustimeen (8) (kuva 3). 
Säädä hihnan pituus sopivaksi. 

EZ-PIKAKIINNITYKSENTM 
käyttö

Ohje
Lisälaitteiden kiinnitys ja irrotus 
käy helpommin, kun asetat koneen 
maahan tai työtason päälle.

Siimapään/puhallinlaitteen 
tai muun lisälaitteen irrotus
n Irrota ensin lisälaite kääntämällä 

(3) kiristinnupista vasemmalle 
(kuva 6).

n Paina avauspainiketta (2) ja pidä 
painettuna (kuva 4).

n Pidä hyvin kiinni varresta (7) 
ja vedä leikkuupää tai muu lisälaite 
irti EZ-pikakiinnikkeestäTM 
(kuva 5).

Siimapään/puhallinlaitteen 
tai muun lisälaitteen kiinnitys 
irrotus
n Irrota ensin lisälaite kääntämällä 

kiristinnupista vasemmalle 
(kuva 6).

n Pidä hyvin kiinni lisälaitteesta 
ja työnnä se suorassa 
EZ-pikakiinnikkeeseenTM (kuva 5).

Ohje
Avauspainikkeen (2) kohdistaminen 
ohjainuran (4) avulla helpottaa 
kiinnitystä (kuva 4).
n Kiinnitä kääntämällä kiristinnupista 

oikealle (kuva 6). Varmista ennen 
käyttöä, että kiristinnuppi on 
tiukasti kiinni.

Siimapään suojuksen kiinnitys
n Aseta suojuksen ohjainreikä 

pidätinpultin (1) päälle (kuva 7).
n Suorista suojus niin, että 

suojuksen ja pidikkeen reiät ovat 
kohdakkain.
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n Kiinnitä suojus pidikkeeseen 
kiertämällä kiinni ruuvi (4) oikealta 
puolelta ja mutteri (3) vasemmalta 
puolelta (kuva 8).

n Tarkista, että kiinnitys on oikein 
ja riittävän tiukka.

Öljy- ja 
polttoainesuositukset

Öljylaatu
Käytä vain ilmajäähdytteisille 
kaksitahtimoottoreille tarkoitettua 
laatuöljyä, API-luokitus TC (TSC-3). 
Sekoita kaksitahtimoottoriöljy 
säiliössä olevien ohjeiden 
mukaisesti, 1:40 (2,5 %).

Polttoainelaatu

:EEVE�
4SPXXSEMRI�SR�IVMXXÇMR�XYPIREVOEE�
NE ZSM�VÇNÇLXÇÇ�XMIX]MWWÇ�SPSWYLXIMWWE�
r 0MWÇÇ�TSPXXSEMRIXXE�ZEMR�TEMOEWWE��
NSWWE�SR�L]ZÇ�MPQERZEMLXS��
NE QSSXXSVMR�SPPIWWE�WEQQYXIXXY��
âPÇ�XYTEOSM�XEROOEYWTEMOER�PÇLIM�
W]]HIWWÇ�XEM�TSPXXSEMRIIR�WÇMP]�
X]WTEMOEPPE�NE�QYMWXE�WEQQYXXEE�
OEMOOM�W]X]X]WPÇLXIIX�

r âPÇ�XÇ]XÇ�XEROOME�PMMER�XÇ]XIIR�
�TSPXXSEMRIXXE�IM�WEE�YPSXXYE�XÇ]X�
X¸EYOSR�EPEVIYRER�]PÇTYSPIPPI���
:EVQMWXE�XEROOEYOWIR�NÇPOIIR��
IXXÇ�TSPXXSEMRIWÇMPM¸R�OSVOOM�SR�
OYRRSPPE�OMMRRM�

r :EVS��IXXIM�TSPXXSEMRIXXE�PÇMO]�
WMXÇ PMWÇXXÇIWWÇ��=PMPÇMOO]R]X�TSPX�
XSEMRI�XEM�TSPXXSEMRIL¸]V]X�WEEXXE�
ZEX�W]XX]Ç�XYPIIR��.SW�TSPXXSEMRIXXE�
PÇMOO]]�]PM��OYMZEE�EPYI�IRRIR�
QSSXXSVMR�OÇ]RRMWXÇQMWXÇ�

r :ÇPXÇ�XSMWXYZEE�EPXMWXYQMWXE�L¸]V]MP�
PI��TMXIQTMEMOEMWXE�MLSOSWOIXYWXE�
NE�L¸]V]NIR�LIRKMXXÇQMWXÇ�

Käytä aina puhdasta ja tuoretta 
lyijytöntä polttoainetta (ei 
vanhempaa kuin 60 vrk). 

Polttoaineen täyttö
n Irrota polttoainesäiliön korkki.
n Täytä polttoainesäiliö. Vältä 

liikatäyttöä!
n Sulje polttoainesäiliö kunnolla.
n Siirrä kone noin 10 m päähän 

polttoaineen lisäämispaikasta/
säilytysastiasta, ennen kuin 
käynnistät moottorin.

Katso öljyn ja polttoaineen 
sekoitusohjeet.
Jos koneen toiminnassa ilmenee 
häiriöitä, siihen on yleensä syynä 
vanha ja/tai väärin sekoitettu 
polttoaine. Käytä vain puhdasta ja 
tuoretta lyijytöntä polttoainetta. 
Noudata tarkasti ohjeita, jotta 
seoksessa on oikea määrä poltto-
ainetta ja öljyä.
Valmista polttoaineseos lyijyttö-
mästä polttoaineesta ja kaksitahti-
moottoriöljystä suhteessa 1:40 
(2,5 %). Älä valmista seosta poltto-
ainesäiliössä.

Käyttöohjeet

Moottorin käynnistys

Ohje
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 itse-
stään (jousiavusteisesti). Narusta 
ei tarvitse nykäistä voimakkaalla ve-
dolla – vedettäessä ei tunnu enää 
vastusta. Moottorin käynnistäminen 
tapahtuu nyt siis aivan toisin (paljon 
helpommin) kuin mihin on totuttu. 
n Sekoita polttoaine 2-tahtiöljyn 

kanssa. Täytä seos polttoainesäi-
liöön. Katso öljyn ja poltto-
aineen sekoitusohjeet.

n Aseta katkaisin (2) asentoon 
PÄÄLLE [I] (kuva 9).

Ohje: 
Kun käynnistät koneen, joka on ollut 
pidempään käyttämättä (tai on aivan 
uusi tai käynnistyy vaikeasti), paina 
20 kertaa primer-pumppua. 
n Paina primer-pumppua (7) 10 

kertaa hitaasti pohjaan saakka. 
Polttoaineen pitää tulla näkyviin 
pumppuun (kuva 10). Jos näin ei 
ole, niin paina pumppua vielä 
kolme tai niin monta kertaa, 
kunnes polttoainetta tulee 
näkyviin.

Koneet, joissa on rikastinvipu
n Aseta rikastinvipu asentoon 1 

(kuva 10).
n Aseta kone maata vasten, paina 

kaasuvipua ja pidä vipu pohjaan 
painettuna. Käynnistä moottori 
vetäisemällä kolme kertaa käyn-
nistysnarusta hallitulla ja tasaisella 
vedolla (kuva 11). 

n Aseta rikastinvipu asentoon 2 
(kuva 10).

n Käynnistä moottori vetäisemällä 
käynnistysnarusta (8) hallitulla 
ja tasaisella vedolla 1–5 kertaa 
(kuva 11).

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

Ohje
Alhaisissa lämpötiloissa saattaa 
kestää kauemmin, ennen kuin 
moottori lämpenee ja saavuttaa 
maksimi nopeutensa.
Kone on lämmennyt riittävästi, kun 
moottori kiihtyy tasaisesti.
n Kun moottori on käyntilämmin, 

aseta rikastinvipu asentoon 3 
(kuva 10). Kone on nyt 
käyttövalmis.
Jos moottori ei käy tasaisesti, ase-
ta rikastinvipu takaisin asentoon 2 
(kuva 10) ja käytä moottori lämpi-
mäksi.

Jos moottori ei käynnisty, toista 
toimenpiteet 3–7.

!
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Ohje:
– moottori on lämmin, ei rikastinta 

tarvitse käyttää. Aseta katkaisin 
asentoon PÄÄLLE [I] ja rikastin-
vipu asentoon 2.

–  moottori kastuu 
käynnistettäessä, aseta 
rikastinvipu asentoon 3. Pidä 
kaasuvipu pohjassa. Vetäise 
käynnistysnarusta. Moottorin 
pitää käynnistyä 3 (kolmen) – 8 
(kahdeksan) käynnistysyrityksen 
jälkeen.

Koneet, joissa ei ole rikastin-
vipua
n Käynnistä moottori vetäisemällä 

käynnistysnarusta hallitulla ja 
tasaisella vedolla (kuva 11).
HUOMAUTUS: Älä käytä 
kaasuvipua 
käynnistysvaiheessa.

n Odota moottorin käynnistyttyä 
10–15 sekuntia, ennen kuin painat 
kaasuvipua.

Ohje
Jos moottori ei käynnisty, toista 
käynnistystoimenpiteet.

Moottorin sammutus
n Päästä kaasuvipu (1) vapaaksi 

(kuva 9). Anna moottorin jäähtyä 
joutokäynnillä.

n Aseta virtakatkaisin asentoon 
SEIS (O) (kuva 9).

Koneen käyttö
Ennen kuin alat työskennellä 
koneella, asetu työasentoon 
(kuva 12). 
Tarkista seuraavat seikat:
n Käyttäjällä on suojalasit ja 

asianmukainen vaatetus.
n Koukista vähän oikeaa käsivartta 

ja pidä kädellä kiinni käsikahvasta.
n Pidä vasen käsivarsi suorana ja 

tartu kädellä D-malliseen 
käsikahvaan.

n Kone on vyötärön alapuolella.
n Leikkuupää on maanpinnan 

kanssa samansuuntaisesti. Näin 
yletyt helpommin leikattaviin 
kasveihin eteenpäin 
kumartumatta.

Siimaleikkuri- tai 
puhallintoiminnon valinta

,YSQ
)RRIR�OYMR�ZEMLHEX�XSMQMRRSR�
WMMQEPIMOOYVMWXE�TYLEPXMQIOWM�XEM�
TÇMRZEWXSMR��WEQQYXE�QSSXXSVM�NE�
SHSXE��OYRRIW�OEMOOM�PMMOOYZEX�SWEX�
SZEX�T]WÇLX]RIIX�

Siimaleikkuritoiminto
Kun käytät konetta siimaleikkurina, 
tulee vaihtokahvan olla 
yläasennossa ennen koneen 
käynnistämistä.

Puhallintoiminto
Kun käytät konetta puhaltimena, 
tulee vaihtokahvan olla ala-
asennossa ennen koneen 
käynnistämistä.

Toiminnon vaihto
n Sammuta moottori ja odota, 

kunnes kaikki liikkuvat osat ovat 
pysähtyneet.

n Paina vaihtokahvan (1) punaista 
lukitsinta (2), kunnes se vapautuu 
lukituksesta (kuva 14).

n Aseta vaihtokahva käyttötarkoi-
tuksen vaatimaan asentoon (ylös/
alas), niin että punainen lukitsin 
napsahtaa oikein paikoilleen.

n Käynnistä moottori.

Näin saat parhaimman 
lopputuloksen
n Pidä siimapää maanpinnan 

kanssa samansuuntaisena.
n Leikkaa vain siiman kärjellä, 

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

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

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

n 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.

n Käytä konetta vain, kun ruohikko 
ja rikkaruohot ovat kuivia.

Seuraavat seikat vaikuttavat 
leikkuusiiman käyttöikään:
– Edellä annettujen leikkuuohjeiden 

noudattaminen;
– 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 13).

Ohjeita puhaltimen käyttöön
n Vältyt turhan kovalta melulta, kun 

käytät konetta vain työhön 
tarvittavalla kierrosnopeudella.

n Haravoi tai lakaise irtonaiset 
lehdet kasaksi, ennen kuin käytät 
puhallinta.

n Jos työympäristö on pölyinen, 
kastele vähän maata, jolloin pölyä 
muodostuu vähemmän.

n Ota puhaltimen käytön aikana 
huomioon muut ihmiset, varsinkin 
lapset ja eläimet, avoimet ikkunat 
jne.

n Kerää pois lehdet ja muu koneen 
käytön jäljiltä jäänyt jäte ja hävitä 
ne jätehuoltomääräysten 
mukaisesti.
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Huolto ja korjaustyöt

Valmiiksi katkaistun varasii-
man kiinnitys
Käytä vain valmistajan hyväksymiä 
alkuperäisiä varasiimoja, jonka 
Ø on 2,67 mm. Jos siiman paksuus 
ei ole oikea tai se on vääräntyyp-
pinen, moottori saattaa kuumeta 
liikaa tai kone vaurioitua.
n Työnnä varasiiman päät reikiin 

pidätinkoukun vieressä (kuva 15).
n Työnnä siimanpäät niin pitkälle, 

että ne ulottuvat vasemmalla ja 
oikealla puolella ulos siimapäästä 
(kuva 16).

n Vedä molemmat siimanpäät ulos 
(kuva 17).
Siimapäiden tulee olla kummal-
lakin puolella samanpituiset. 
Työnnä tarvittaessa pidempää 
päätä takaisinpäin ja vedä 
lyhyempää päätä ulospäin, 
kunnes ne ovat samanmittaiset.

n Paina leikkuusiima pidätinkoukun 
taakse, jotta siima pysyy paikoil-
laan (kuva 18).

Ilmanpuhdistimen huolto
Ilmanpuhdistimen/äänenvai-
mentimen kannen irrotus
n Aseta rikastinvipu (mikäli 

kiinnitettynä) asentoon (2).

Ohje
Irrotettaessa ilmanpuhdistimen/
äänenvaimentimen kansi 
rikastinvivun tulee olla asennossa (2) 
(kuva 19).
n Irrota neljä (4) ruuvia, joilla ilman-

puhdistimen/äänenvaimentimen 
kansi on kiinnitetty (kuva 19). 
Käytä uraruuvitalttaa tai T20 Torx 
ruuvauspäätä. 

n Irrota kansi moottorista.

Ilmanpuhdistimen puhdistus
Puhdista ja öljyä ilmanpuhdistin 
kymmenen käyttötunnein välein. 
Tämä on erittäin tärkeää. Jos 
ilmanpuhdistimen huolto tehdään 
puutteellisesti, takuu RAUKEAA.

n Irrota ilmanpuhdistimen/
äänenvaimentimen kansi. 
Katso Ilmanpuhdistimen / 
äänenvaimentimen kannen 
irrotus

n Irrota ilmanpuhdistin takakautta. 
(Kuva 20).

n Pese ilmanpuhdistimen suodatin 
vedellä ja pesuaineella (kuva 21). 
Huuhdo suodatin hyvin. Purista 
liika vesi pois. Anna kuivua täysin 
kuivaksi.

n Voitele suodatin kevyesti puhtaalla 
öljyllä (kuva 22).

n Painele suodatinta, jotta öljy 
levittäytyy tasaisesti ja poista liika 
öljy (kuva 23).

n Kiinnitä ilmanpuhdistin takaisin 
paikalleen (kuva 20).

Ohje
Jos konetta käytetään ilman ilman-
puhdistinta ja ilmanpuhdistimen/
äänenvaimentimen kantta, takuu 
RAUKEAA.

Ilmanpuhdistimen/äänenvai-
mentimen kannen kiinnitys
n Aseta ilmanpuhdistimen/

äänenvaimentimen kansi 
paikalleen kaasuttimen ja 
äänenvaimentimen takaosan 
päälle.

Ohje
Kiinnitettäessä ilmanpuhdistimen/
äänenvaimentimen suojaa 
rikastinvivun tulee olla asennossa (2) 
(kuva 19).
n Kiinnitä neljä (4) ruuvia ilmanpuh-

distimen/äänenvaimentimen 
kannen reikiin (kuva 19) ja kiristä. 
Käytä uraruuvitalttaa tai T20 Torx 
ruuvauspäätä. Älä kiristä liian 
tiukkaan.

Kaasuttimen säätö
Joutokäyntikierrokset voidaan 
säätää säätöruuvista (kuva 24). 
Jätä säätö valtuutetun 
huoltokorjaamon suoritettavaksi.

Sytytystulpan tarkastus/
vaihto
Käytä Champion RDJ7Y -merkkistä 
sytytystulppaa (tai vastaavaa). Oikea 
kärkiväli on 0,63 mm. Irrota 
sytytystulppa aina 50 käyttötunnin 
välein ja tarkista sen kunto.
n Sammuta moottori ja anna sen 

jäähtyä. 
n Irrota sytytystulpan hattu.
n Poista lika sytytystulpan ympäriltä. 
n Irrota sytytystulppa tulppa-

avaimella vastapäivään kiertäen.
n Tarkista/säädä kärkiväli 0,63 mm 

(kuva 25).

Ohje
Vaihda viallinen, karstainen 
tai likainen sytytystulppa.
n Kierrä sytytystulppa takaisin 

paikalleen ja kiristä 12,3–13,5 Nm 
kireydelle. Älä kiristä liian tiukkaan.

Puhdistaminen
Harjaa kone ulkopuolelta puhtaaksi 
pienellä harjalla. Älä käytä 
voimakkaita puhdistusaineita. 
Puhdistusaineet, jotka sisältävät 
aromaattisia öljyjä kuten mäntyöljyä 
tai sitruunaa, sekä liuottimet, kuten 
kerosiini, saattavat vaurioittaa 
muovirungon ja kahvan. Pyyhi 
kosteat kohdat puhtaaksi pehmeällä 
kankaalla.

Varastointi
– Jos polttoainesäiliössä on poltto-

ainetta, älä säilytä konetta tilassa, 
jossa polttoainehöyryt voivat 
joutua kosketuksiin kipinöiden 
tai avotulen kanssa.

– Odota, että moottori on jäähtynyt 
ennen koneen viemistä varast-
otilaan.

– Säilytä konetta kuivassa tilassa. 
Säilytyspaikan tulee olla lukittavis-
sa tai korkealla asiattoman käytön 
ja vaurioiden välttämiseksi. Säilytä 
konetta poissa lasten ulottuvilta.
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Pitempiaikainen varastointi
Kun kone jätetään varastoon 
pidemmäksi aikaa, toimi 
seuraavasti:
n Tyhjennä polttoainesäiliö koko-

naan polttoaineesta ja kaada 
polttoaine säiliöön, jossa on 
samaa kaksitahtiseosta. Älä käytä 
polttoainetta, joka on ollut 
varastossa yli 60 vuorokautta.

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

n Anna moottorin jäähtyä. Irrota 
sytytystulppa ja kaada tulpan 
reiästä sylinteriin 30 ml 
korkealaatuista moottoriöljyä tai 
kaksitahtiöljyä. Vedä hitaasti 
käynnistysnarusta, jotta öljy 
levittäytyy tasaisesti. 
Kiinnitä sytytystulppa takaisin 
paikalleen.

Ohje
Ennen kuin käynnistät trimmerin 
uudelleen varastointikauden jälkeen, 
irrota sytytystulppa ja valuta kaikki 
öljy pois sylinteristä.
n Puhdista kone huolellisesti ja tarki-

sta, onko löystyneitä tai vaurioitu-
neita osia. Korjaa tai vaihda 
vaurioituneet osat ja kiristä löys-
tyneet ruuvit, mutterit ja pultit. 
Nyt voit viedä koneen varastoon.

n Säilytä konetta kuivassa tilassa. 
Säilytyspaikan tulee olla 
lukittavissa tai 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. 

Vika Mahdollinen syy Toimenpide

Moottori ei käynnisty. 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. Koneet, joissa on rikastinvipu: 
Aseta rikastinvipu käynnistettäessä 
asentoon pois päältä.

Koneet, joissa ei ole rikastinvipua: 
Paina kaasuvipua ja vetäise 
käynnistysnarusta.

Polttoaine vanhaa tai väärin 
sekoitettu.

Tyhjennä polttoainesäiliö / täytä tuoretta 
polttoaineseosta.

Sytytystulppa likainen. Vaihda tai puhdista sytytystulppa.

Moottori ei käy tasaisesti 
joutokäynnillä.

Ilmanpuhdistin tukossa. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistin.

Polttoaine vanhaa tai väärin 
sekoitettu.

Tyhjennä polttoainesäiliö / täytä tuoretta 
polttoaineseosta.

Kaasutin väärin säädetty. Jätä kaasutin huoltomiehen säädettäväksi.

Moottorin kierrosluku ei nouse. Polttoaine vanhaa tai väärin 
sekoitettu.

Tyhjennä polttoainesäiliö / täytä tuoretta 
polttoaineseosta.

Kaasutin väärin säädetty. Jätä kaasutin huoltomiehen säädettäväksi.

Moottorissa ei ole tehoa 
tai se sammuu leikattaessa.

Siimapäähän on kiertynyt 
ruohoa.

Sammuta moottori ja puhdista siimapää.

Ilmanpuhdistin likainen. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistin.

Polttoaine vanhaa tai väärin 
sekoitettu.

Tyhjennä polttoainesäiliö / täytä tuoretta 
polttoaineseosta.

Kaasutin väärin säädetty. Jätä kaasutin huoltomiehen säädettäväksi.
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Tekniset tiedot

Moottori
Moottorityyppi ............................................................................................................. ilmajäähdytteinen, kaksitahti
Sytytys................................................................................................................................................  elektroninen
Iskutilavuus ................................................................................................................................................  31 cm3

Maksimi moottoriteho ISO 8893 mukaan ......................................................................................  0,75 kW (1 HV)
Kärkiväli ..................................................................................................................................................  0,63 mm
Joutokäyntinopeus ............................................................................................................................... 2800 min-1

Käyntinopeus (trimmeri)......................................................................................................................... 7700 min-1

Voitelu...................................................................................................................  Polttoaine/öljyseos (40:1) 2,5 %
Virtakatkaisin........................................................................................................................................  Keinukytkin
Käynnistin ................................................................................................................  automaattinen palautus (AST)
Polttoainesäiliö ...........................................................................................................................................  443 ml

Teräakseli ja leikkuupää
Teräakselin runko ....................................................................................................  Teräsputki (EZ-pikakiinnitysTM)
Kaasuvipu ....................................................................................................................................  Sormikäyttöinen
Koneen paino (ilman polttoainetta) ..........................................................................................................  n. 6,4 kg
Leikkuumekanismi..........................................................................................  Normaalisiimalla varustettu siimapää
Siiman läpimitta .......................................................................................................................................  2,67 mm
Leikkuuradan läpimitta .............................................................................................................................  45,7 cm

Lisävarusteita pyynnöstä




