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

Löydät nämä ja muut tiedot erillisestä 
CE-vaatimusten-mukaisuusva-
kuutuk-sesta, joka toimitetaan 
käyttöohjekirjan mukana.
Kuvalliset ohjeet

Käännä esiin kuvasivut 
käyttöohjekirjan alussa.
Tämä käyttöohje pätee erimallisille 
koneille. Kuvissa saattaa olla 
mallikohtaisia eroja.

Turvallisuuden kannalta
Käyttötarkoitus
Tämä kone on hyväksytty 
käytettäväksi ainoastaan
– tässä käyttöohjeessa annettujen 

käyttö- ja turvallisuusohjeiden 
mukaisesti;

– nurmikon leikkaamiseen koti- 
ja harrastelijapuutarhoissa.

Kaikenlainen muu käyttö on käyttö-
tarkoituksen vastaista. 
Vastuun kantaa tässä tapauksessa 
yksin koneen käyttäjä. 

Valmistajan antama takuu raukeaa 
eikä valmistaja vastaa koneen 
käytöstä aiheutuvista vahingoista, 
jos konetta käytetään 
käyttötarkoituksen vastaisesti.
Valmistaja ei vastaa koneelle 
omavaltaisesti tehtyjen muutoksien 
aiheuttamista vahingoista.
Noudata turvallisuus- ja 
käyttöohjeita
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti 
ennen koneen ensimmäistä käyttö-
kertaa. Noudata annettuja ohjeita 
ja säilytä käyttöohje myöhempää 
tarvetta varten. Älä koskaan anna 
lasten tai muiden henkilöiden 
käyttää konetta, jos he eivät 
ole tutustuneet käyttöohjeisiin.
Jos koneen omistaja vaihtuu, niin 
muista antaa käyttöohjekirja 
koneen mukana uudelle 
omistajalle.
Yleisiä turvallisuusohjeita
Tämä kappale sisältää tietoa 
yleisistä turvallisuusohjeista. Varoi-
tukset, jotka viittaavat yksittäisiin 
koneen osiin, niiden toimintaan tai 
käyttötarkoitukseen, ovat 
käyttöohjeessa näitä osia 
käsittelevissä kohdissa.
Ennen koneella työskentelyä
Konetta ei saa käyttää väsyneenä 
tai sairaana.
Henkilöt, jotka käyttävät konetta, 
eivät saa olla huumaavien 
aineiden, kuten alkoholin, 
huumeiden tai lääkkeiden alaisena.
Alle 16-vuotiaat eivät saa käyttää 
konetta tai tehdä siihen esim. 
huolto-, puhdistus- tai säätötöitä - 
vähimmäisikäraja voi poiketa tässä 
ilmoitetusta riippuen paikallisista 
määräyksistä.
Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten 
henkilöiden (mukaan lukien lapset) 
käyttöön, jotka ovat fyysisesti, 
sensorisesti tai henkisesti 
rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi 
kokemusta ja/tai tietoa laitteen 
käytöstä, ellei heidän 
turvallisuudestaan vastaava 
henkilö valvo ja opasta heitä 
laitteen käytössä.
Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, 
että he eivät leiki laitteella.

Perehdy ennen työhön ryhtymistä 
kaikkiin varusteisiin ja hallintalait-
teisiin sekä niiden toimintaan.
Käytä liitäntäjohtona ainoastaan 
ulkokäyttöön hyväksyttyä ja 
vastaavalla merkinnällä 
varustettua kaapelia, esim. H07RN 
– F 3 x 1,5 mm² tai vastaava 
(max. 50 m).
Liitäntäjohdon liittimien tulee olla 
roiskevesisuojatut ja kumia tai 
päällystetty kumilla.
Tarkista aina ennen käyttöä 
liitäntäjohdon kunto. 
Vaurioitunutta, haurasta tai pahasti 
kiertynyttä johtoa ei saa käyttää.
Sammuta ensin moottori ja irrota 
verkkopistoke. Käytä ainoastaan 
moitteettomassa kunnossa olevaa 
liitäntäjohtoa.
Tarkista ennen käyttöä,
– että ruohonkokooja toimii 

ja ulosheittoaukon suoja sulkeutuu 
kunnolla. Vaihda viallisten 
ja kuluneiden osien tilalle heti 
uudet ja kiinnitä puuttuvat osat.

– että leikkuuterät, kiinnityspultit 
ja koko leikkuuyksikkö ovat 
moitteettomassa kunnossa. 
Toimita kuluneet tai vaurioituneet 
osat vaihdettavaksi huoltokorjaa-
moon vain sarjana, jotta 
vältytään epätasapainoilta.

– että moottorin ja kytkin-/
pistokeyhdistelmän välinen johto 
on ehjä. Jätä viallinen johto 
välittö-mästi valtuutetun 
huoltokorja-amon 
vaihdettavaksi.

Varaosien ja varusteiden tulee olla 
valmistajan asettamien vaatimusten 
mukaisia. 
Käytä tämän takia vain alkuperäisiä 
varaosia ja varusteita tai valmistajan 
hyväksynnän saaneita varaosia 
ja varusteita.
Korjaukset saa tehdä ainoastaan 
valtuutettu huoltokorjaamo.
Koneella työskentelyn 
aikana
Käytä sopivaa vaatetusta, kun 
työskentelet koneella tai huollat 
konetta. Esimerkiksi:
– turvakenkiä,
– pitkiä housuja,
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– vaatteita, jotka eivät ole liian 
väljät,

– suojalaseja.
Käytä konetta ainoastaan sen 
ollessa teknisesti valmistajan 
ohjeiden mukai-sessa ja toimitusta 
vastaavassa kunnossa.
Ennen kaikkia koneelle 
tehtäviä huoltotöitä
Loukkaantumisten välttämiseksi 
muista seuraavat toimenpiteet 
ennen kaikkia koneelle tehtäviä 
huolto- ja säätötöitä
– sammuta moottori,
– odota, kunnes kaikki liikkuvat 

osat ovat varmasti pysähtyneet,
– irrota verkkopistoke 

pistorasiasta,
– anna moottorin jäähtyä 

(noin 30 minuuttia).
Työskentelyn päätyttyä
Aina kun poistut koneen luota, 
irrota verkkopistoke pistorasiasta.
Turvalaitteet
Kuva 1

! Vaara
Älä koskaan käytä konetta, jos 
jokin turvalaitteista on vaurioitunut 
tai kiinnittämättä.

Turvakahva (1)
Turvakahva on turvalaite, jonka 
avulla moottori ja terät saadaan 
hätätilanteessa pysähtymään heti.
Turvakahvaa ei saa lukita eikä sen 
toimintaa saa muuttaa.
Ulosheittoaukon suoja (2) 
tai iskusuoja (3)
Ulosheittoaukon suoja/iskusuoja 
suojaa koneen käyttäjää leikkuu-
laitteesta ympärille sinkoutuvien 
esineiden aiheuttamilta loukkaan-
tumisilta. Konetta saa käyttää 
vain ulosheittoaukon suojan 
tai iskusuojan kanssa.
Koneessa olevat tarrat
Koneeseen on kiinnitetty erilaisin 
tunnuskuvin varustettuja tarroja. 

Merkkien selitykset:
Huom! Lue 
käyttöohje ennen 
koneen 
käyttöönottoa! 

Varmista, että muita 
henkilöitä ei ole 
vaaraalueella!

Pidä liitäntäjohto 
poissa leikkuuteristä!

Pidä kädet ja/tai jalat 
loitolla pyörivistä 
osista.

Irrota verkkopistoke 
ennen leikkuulaittee-
seen tehtäviä töitä! 
Pidä sormet ja jalat 
poissa leikkuulait- 
teesta! Sammuta 
moottori ja irrota verk-
kopistoke pistorasi-
asta ennen koneen 
säätötöitä tai puhdis-
tamista tai 
liitäntäjohdon kun-
non tarkastamista. 
Varo, että 
liitäntäjohto ei tartu tai 
osu mihinkään.

Pidä koneessa olevat tarrat aina 
puhtaina, niin että ne ovat hyvin 
luettavissa.
Vaihda vahingoittuneet tai 
lukukelvottomat tarrat.

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

! Vaara
Viittaa vaaratilanteisiin, jotka 
liittyvät kuvattuun toimintaan ja 
joissa henkilöt ovat alttiina vaaralle. 

Huom
Viittaa vaaratilanteisiin, jotka 
liittyvät kuvattuun toimintaan ja 
joissa kone voi vaurioitua.

Ohje
Viittaa tärkeisiin tietoihin tai 
käyttöohjeisiin.
Kierrätysohje
Toimita pakkausmateriaali, 
käytöstä poistettu kone jne. 
jätehuoltopisteeseen paikallisten 
määräysten mukaisesti.

Käytöstä poistettuja 
sähkölaitteita ei saa 
hävittää muun 
talousjätteen mukana, 
koska niissä on 
hyötykäyttöön soveltuvia  

raakaaineita!
Kun poistat tämän laitteen 
käytöstä, niin osallistu 
ympäristöystävälliseen ja 
luonnonvaroja säästävään 
jätehuoltoon toimittamalla laite 
asianmukaiseen 
keräyspisteeseen.

Kokoaminen
Liitesivulla olevien kuvien avulla 
koneen kokoonpano ja käyttö-
kuntoon saattaminen onnistuu  
helposti.
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Käyttö
! Vaara

Sähköisku
– Käytä verkkopistorasiassa 

henkilösuojakytkintä 
(= vikavirtasuo-jakytkintä, jonka 
suurin laukaisuvirta on 30 mA).

– Liitäntäjohdon katkeaminen 
ruohonleikkuun aikana saattaa 
johtaa hengenvaaraan tai 
loukkaantumisiin. Poistu tässä 
tapauksessa hitaasti koneen 
luota. Irrota pistotulppa 
pistorasiasta. Huolehdi 
ruohonleikkuun aikana, ettei 
liitäntäjohto joudu leikattavalle 
alueelle.

Tapaturma
– Ruohonleikkuun aikana koneen 

läheisyydessä ei saa olla muita 
henkilöitä, lapsia ja/tai kotieläimiä.  
Ympärille sinkoutuvat kivet tai 
muut esineet saattavat aiheuttaa 
loukkaantumisia. 

Kaatuminen
– Kuljeta konetta vain 

kävelyvauhtia.
– Ole erityisen varovainen, kun 

kävelet taaksepäin ruohoa 
leikatessasi ja vedät samalla 
konetta itseäsi kohti.

– Kun leikkaat nurmikkoa jyrkissä 
rinteissä, kone saattaa kaatua ja 
voit loukata itsesi. Leikkaa rinne- 
nurmikko aina poikittain, ei 
ylhäältä alaspäin tai päinvastoin. 
Älä leikkaa nurmikkoa rinteissä, 
joiden kaltevuus on yli 20%.

– Muista olla erittäin varovainen, 
kun vaihdat suuntaa rinteissä, ja 
seiso aina tukevassa asennossa.

– Ruohon leikkaaminen reuna-
alueilla, pensasaitojen lähellä tai 
jyrkissä rinteissä on vaarallista. 
Muista säilyttää riittävän 
turvallinen välimatka reuna-
alueisiin.

– Vältä kostean ruohon 
leikkaamista. Kone voi luisua, 
koska pito ei ole niin hyvä kuin 
kuivalla maaperällä, ja saatat 
kaatua. Leikkaa vain kuivaa 
ruohoa.

– Leikkaa nurmikko ainoastaan 
päivänvalossa tai riittävässä 
valaistuksessa.

Loukkaantuminen
– Ohjausaisan ja pyörivän 

leikkuuterän välistä 
turvaetäisyyttä ei saa yrittää 
muuttaa.

– Käyttäjän paikka on ohjausaisan 
takana käytön aikana. 

– Pidä aina kädet ja jalat loitolla 
koneen pyörivistä osista.

– Sammuta moottori ennen koneen 
kallistamista tai kuljettamista 
muualla kuin nurmikolla.

– Älä koskaan nosta tai kanna 
konetta moottorin käydessä. 
Irrota aina ensin verkkopistoke 
pistorasiasta.

– Sammuta moottori ja irrota 
verkkopistoke, ennen kuin alat 
poistaa pysähtymisen aiheuttajaa 
tai tukkeutumia heittoputkesta tai 
ennen ruohonleikkurin 
tarkastamista, puhdistusta, 
kuljetusta, säätö- tai huoltotöitä.

– Irrotettaessa ruohonkokoojaa 
ympärille sinkoava ruoho tai 
esineet voivat aiheuttaa 
loukkaantumisia koneen 
käyttäjälle tai lähistöllä oleville 
henkilöille.  
Älä tyhjennä ruohonkokoojaa 
moottorin käydessä. 
Sammuta ensin moottori.

– Tarkista nurmikko ennen 
työskentelyn aloittamista ja poista 
alueelta kaikki esineet, jotka 
voisivat sinkoutua eri suuntiin 
terien osuessa niihin.

– Älä käytä konetta huonolla säällä, 
esim. jos on sadekuurojen tai 
ukkosen riski.

– Jos jokin vieras esine (esim. kivi) 
osuu leikkuuteriin tai jos kone 
alkaa täristä tavallista voimak-
kaammin: sammuta heti moottori 
ja irrota  
verkkopistoke pistorasiasta.  
Ennen kuin otat koneen uudelleen 
käyttöön, anna huoltokorjaamon 
tarkistaa, onko siinä vaurioita.

– Koneen ollessa sivulleheittävä älä 
mene ruohon ulosheittoaukon 
edessä.

– Aina kun poistut koneen luota, 
irrota verkkopistoke pistorasiasta.

Kompastuminen
– Kun käännät konetta, voit helposti 

kompastua liitäntäjohtoon ja 
loukata itsesi. Pidä huoli, ettei 
liitäntäjohto joudu eteesi tai 
leikattavalle alueelle.

– Kuljeta konetta vain 
kävelyvauhtia.

Huom 
Konevauriot.
– Kivet, nurmikolla olevat oksat tms. 

voivat vaurioittaa konetta tai 
aiheuttaa toimintahäiriöitä. 
Poista kiinteät esineet 
työstettävältä alueelta aina ennen 
työhön ryhtymistä.

– Käytä konetta vain sen ollessa 
moitteettomassa kunnossa. 
Tarkista aina ennen käyttöä, 
näkyykö koneessa merkkejä 
vaurioista. Tarkista erityisesti 
turvalaitteet, sähköiset 
hallintalaitteet, sähköjohdot ja 
ruuviliitokset – niiden tulee olla ehjät 
ja tiukasti paikoillaan. Vaihda 
viallisten osien tilalle uudet ennen 
käyttöä.

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

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

kiinnittäminen
Kuva 2
 Nosta ulosheittoaukon suoja ylös 

ja ripusta ruohonkokooja 
paikoilleen.

2. Leikkuukorkeuden 
säätö
Huom

Valitse epätasaisessa maastossa 
leikkuukorkeus niin, että leikkuuterä 
ei pääse koskettamaan maata.
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Kuva 3
Säädä leikkuukorkeus ruohon-
pituuden mukaan. 
Säätömahdollisuus (konemallista 
riippuen) noin 3 cm – maks. 9 cm.

Ohje
Koneet, joissa on pyöräkohtainen 
säätö, säädä kaikki pyörät samalle 
korkeudelle.
Malli A:
 Irrota pyörät ja aseta ne sopivalle 

korkeudelle.
Malli B:
 Vedä kiinnikkeestä ja lukitse se 

sopivaan asentoon.
Malli C:
 Siirrä korkeuden keskussäädön 

vipua eteen- tai taaksepäin ja 
lukitse haluamaasi asentoon

Malli D:
 Paina lukitsinta ja säädä samalla 

leikkuukorkeus asettamalla 
säätökahva/vipu haluttuun 
leikkuukorkeuteen. Kun vapautat 
lukitsimen, valittu säätöasento 
lukittuu.

Malli E:
 Vedä pyörää eteenpäin ja lukitse 

sopivaan asentoon.
3. Liitäntäjohto
Kuva 4
 Kiinnitä liitäntäjohto johdon vedon-

poistimeen.
 Kytke liitäntäjohto ensin 

koneessa olevaan kytkin-/
pistokeyhdistel-mään ja sitten 
230 V-pistorasiaan.

4. Moottorin käynnistys
! Vaara

Pidä jalat ja kädet loitolla leikkuu-
laitteesta.

Huom
– Älä kallista konetta 

käynnistettäessä.
– Jos yrität käynnistää koneen 

pitkässä ruohossa, moottori 
saattaa ylikuumentua ja 
vaurioitua.

Kuva 5
 Aseta kone tasaiseen paikkaan, 

jossa ruoho on mahdollisimman 
lyhyttä. 

 Asetu koneen taakse – paina 
lukitusnappia ja pidä pohjaan 
painettuna.

 Vedä turvakahvasta ja pidä 
kiinni, vapauta lukitusnappi.

Moottori ja leikkuuterät 
käynnistyvät. Voit aloittaa 
työskentelyn.
5. Pyörävedon päälle-/

poiskytkentä
(vain itsevetävät mallit)
Kuva 9
Käynnistä pyöräveto :
 vetämällä vivusta ja pitämällä se 

vedettynä.
Pysäytä pyöräveto :
 päästämällä vipu irti.
6. Moottorin sammutus
 Päästä turvakahva irti.

Moottori ja leikkuulaite 
pysähtyvät hetken kuluttua.

7. Ruohonkookojan 
irrottaminen ja 
tyhjentäminen

Kuva 2
Kun leikattua ruohoa jää maahan 
tai ruohomäärän näyttö 
(lisävaruste, kuva 10) osoittaa 
kokoojan olevan täynnä:
 Päästä turvakahva irti ja odota, 

kunnes moottori pysähtyy.
 Nosta ulsoheittoaukon suoja ylös 

ja irrota ruohonkokooja.
 Tyhjennä ruohonkokooja.
8. Työskentely ilman 

ruohonkokoojaa
Kun irrotat ruohonkokoojan, 
ulosheittoaukon suoja kääntyy 
alaspäin. Leikattaessa ruohoa 
ilman ruohonkokoojaa, leikattu 
ruoho poistuu suoraan nurmikolle.
9. Koneen käyttö 

allejättävänä
(vain konemallit, joissa on 
tarvittavat lisävarusteet).
Taakseheittävät mallit:
Kuva 7A
 Nosta ulosheittoaukon suoja 

ylös.
 Irrota ruohonkokooja.
 Kiinnitä heittoaukon sulkeva 

kiilamainen osa (riippuen 
mallista).

 Laske ulosheittoaukon suoja 
alas.

Ohje
Malleissa, joissa on integroitu 
silppuamistoiminto, ei tarvita 
erillistä osaa uudelleen muotoillun 
ulosheittoaukon suojan ansiosta 
(kuva 7B).
Sivulleheittävät mallit:
 Irrota ulosheittoaukon suoja – 

iskusuoja/sulkuläppä sulkeutuu 
automaattisesti (kuva 8A).

10. Muuttaminen 
sivulleheittäväksi

(riippuen konemallista)
 Mikäli asennettuna: 

Irrota ruohonkokooja ja laske 
takana ulosheittoaukon suoja 
alas.

 Nosta iskusuojaa/sulkuläppää ja 
kiinnitä sivulla olevan 
ulosheittoaukon suoja (kuva 8B).

11. Työskentelyn päätyttyä
 Tyhjennä ruohonkokooja.
 Irrota verkkopistoke pistorasiasta 

ja koneesta.
 Anna moottorin jäähtyä (noin 

30 minuuttia) ennen koneen 
puhdistamista, huoltoa tai 
säilytyspaikkaan viemistä.

Vihjeitä 
nurmikonhoitoon
Ruohonleikkuu
Nurmikko koostuu erityyppisistä 
ruoholajeista. Kun leikkaat 
nurmikon usein, niin voimakkaasti 
juurtuvat ja mätästävät ruohokasvit 
kasvavat nopeammin. Kun leikkaat 
nurmikon harvoin, niin nurmikko ei 
ole enää kauniin tasainen ja siinä 
on enemmän villikasveja (esim. 
apilaa).
Nurmikon normaalipituus on noin  
4–5 cm. Leikkaa kerralla vain  
1/3 ruohon pituudesta; ts. kun ruohon 
pituus on 7–8 cm, leikkaa se nor- 
maalipituuteen. Mikäli mahdollista 
älä leikkaa nurmikkoa lyhyemmäksi 
kuin 4 cm, muussa tapauksessa nur-
mikko voi vaurioitua kuivina aikoina. 
Jos nurmikko on poikkeuksellisen 
pitkä (esim. loman jälkeen), leikkaa 
se muutamaan kertaan jonkin ajan 
välein, kunnes nurmikko on normaa-
lipituinen.
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Leikkaa nurmikko niin, että leikatta-
vat kaistat menevät vähän 
päällekkäin.
Silppuleikkuu 
(lisävarusteilla)
Ruoho leikataan hienoksi silpuksi 
(n. 1 cm). jolloin se voidaan jättää 
maatumaan lannoitteeksi.                  
Kun valitset silppuleikkuun, pääset 
parhaimpaan tulokseen pitämällä 
ruohon aina lyhyenä, katso myös 
kappale »Ruohonleikkuu«.
Noudata seuraavia ohjeita 
käytettäessä leikkuria 
allejättävänä:
– Älä leikkaa kosteaa ruohoa. 
– Leikkaa kerralla enintään vain 

2 cm kokonaispituudesta.
– Aja hitaasti.
– Puhdista leikkuulaite säännöllisin 

välein.

Kuljetus
! Vaara

Ennen kuljettamista tai ajoneuvossa 
tapahtuvaa kuljetusta: Sammuta 
moottori ja irrota liitäntäjohto. 
Anna moottorin jäähtyä (noin 30 
minuuttia).
Huolehdi riittävästä kiinnityksestä 
ajoneuvossa suoritettavan kulje-
tuksen aikana, jotta kone ei pysty 
liikkumaan paikoiltaan.
Irrota verkkopistoke ennen koneen 
nostamista tai kantamista. 
Sammuta moottori, ennen kuin  
siirrät koneen esim. jalankulku- tai 
sisäänajoteiden yli.

Huom
Moottorin ja kytkin-/
pistokeyhdistelmän välinen johto ei 
saa joutua  
puristuksiin tai taittua.
Kuva 6
 Voit taittaa työntöaisan kokoon, 

jolloin kone vie vähemmän tilaa.

Huolto/Puhdistus
! Vaara

Loukkaantumisien välttämiseksi 
ennen koneelle tehtäviä töitä
– sammuta moottori,
– odota, kunnes kaikki liikkuvat osat 

ovat varmasti pysähtyneet,
– irrota verkkopistoke pistorasiasta,
– anna moottorin jäähtyä (noin 

30 minuuttia).

Huolto
! Vaara

Leikkuulaitteen aiheuttamien 
loukkaantumisien välttämiseksi 
jätä kaikki huoltotyöt, kuten 
leikkuuterän vaihto tai teroitus, aina 
valtuutetun huoltokorjaamon 
tehtäväksi (töissä tarvitaan 
erikoistyökaluja).
Aina ennen käyttöä
 Tarkista liitäntäjohto.
 Tarkista, että ruuviliitokset ovat 

tiukassa.
 Tarkista turvalaitteet.
 Tarkista kone – katso kohta 

„Ennen koneella työskentelyä“.
Tarkista kytkimen 
kytkeytymiskohta:
(vain itsevetävät mallit)
– Moottorin käydessä ja 

pyörävedon ollessa kytkettynä 
pois päältä kone ei saa liikkua 
eteenpäin.

– Moottorin käydessä ja pyörävedon 
ollessa kytkettynä päälle koneen 
tulee liikkua eteenpäin.

 Säädä tarvittaessa kytkeytymis-
kohta pyörävedon kahvan 
säätönupista/säätömutterista tai 
vaijerista.

Kerran käyttökauden aikana
 Voitele ulosheittoaukon suojan 

nivelkohdat ja jouset.
 Jätä kone käyttökauden lopussa 

huoltokorjaamoon 
tarkistettavaksi ja huollettavaksi.

Puhdistaminen
Huom

– Älä ruiskuta konetta puhtaaksi 
vedellä, sähköiset osat saattavat 
vioittua.

– Puhdista kone aina käytön 
jälkeen. Puhdistamattomaan 
koneeseen tulee helposti 
materiaalivaurioita 
ja toimintahäiriöitä.

Ruohonkokoojan 
puhdistaminen
Puhdistus käy helpoimmin heti 
ruohon leikkaamisen jälkeen.
 Irrota ruohonkokooja ja tyhjennä.
 Voit pestä ruohonkokoojan 

voimakkaalla vesisuihkulla 
käyttäen puutarhaletkua.

 Anna ruohonkokoojan kuivua 
hyvin ennen seuraavaa 
käyttökertaa.

Ruohonleikkurin 
puhdistaminen
! Vaara

Voit loukata itsesi puhdistaessasi 
leikkuuteriä. Käytä tästä syystä 
työkäsineitä.
Puhdista kone aina heti ruohon 
leikkaamisen jälkeen.
 Kallista kone kyljelleen,
 puhdista leikkuutila ja 

ulosheittoluukku harjalla, 
käsiharjalla tai rievulla,

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

Varastointitoimenpiteet
Huom 

Koneen materiaalivauriot 
mahdollisia 
Säilytä konetta puhtaassa ja 
kuivassa paikassa, moottorin pitää 
olla jäähtynyt. Jos kone on 
pitempään käyttämättä, esim. 
talvella, suojaa se ruostumiselta.
Käyttökauden lopuksi tai jos kone 
on käyttämättä yli kuukauden,
 Puhdista kone ja ruohonkokooja.
 Pyyhi kaikki metalliosat ruostu-

misen estämiseksi öljyyn 
kastetulla rievulla tai suihkuta 
ne yleisvoiteluspraylla.
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Takuuehdot
Takuu kattaa materiaali – ja 
valmistevikojen osalta varaosat ja 
työn. Takuuaika ostopäivästä 
lukien: 2 vuotta. Takuu ei korvaa, 
jos vika on aiheutunut virheellisestä 
käytöstä tai huollosta. 
Takuutapauksissa on otettava 
yhteys myyjäliikkeeseen tai 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Toimenpiteitä 
käyttöhäiriöiden varalle
Syyt ruohonleikkurin 
toimintahäiriöihin ovat usein 
yksinkertaisia ja voit korjata ne 
osittain itse. Jos olet epävarma, 
käänny myyjäliikkeen tai 
huoltokorjaamon puoleen.

Häiriö Mahdollinen syy Toimenpide

Moottori ei käynnisty. Liitäntäjohtoa ei ole kytketty tai se 
on rikki.

Tarkista johto, kiinnitä paikoilleen, 
vaihda tarvittaessa tai anna 
huoltomiehen korjata johto.

Sulake palanut. Vaihda sulake/kytke 
automaattisulake päälle. Asenna 
tarvittaessa tehokkaampi sulake tai 
anna sähköasentajan asentaa 
sellainen.

Kytkin/pistokeyhdistelmä on 
viallinen.

Jätä huoltokorjaamon korjattavaksi.

Moottori käy, kone ei lähde 
liikkeelle.

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

Terä juuttunut kiinni. Irrota verkkopistoke, poista 
kiinnijuuttumisen aiheuttaja.

Moottori sammuu yhtäkkiä. Pistoke on löystynyt. Tarkista johto, varmista, että 
vedonpoistin on paikallaan, laita 
pistoke takaisin paikalleen.

Ylikuormitussuoja lauennut 
(riippuen mallista).

Irrota verkkopistoke, poista tukos 
ulosheittoputkesta, odota noin 
30 minuuttia, käynnistä uudelleen.

Tavallisuudesta poikkeavat 
äänet (räminä, kolina).

Ruuvit, mutterit tai muut 
kiinnitysosat löystyneet.

Kiinnitä osat, jos äänet eivät poistu: 
Käänny huoltokorjaamon puoleen.

Voimakasta tärinää. Terien akseli vioittunut tai viallinen 
leikkuuterä.

Sammuta moottori heti.
Jätä vialliset osat huoltokorjaamon 
vaihdettavaksi.

Pyöräveto ei toimi. Kiilahihna tai vaihteisto 
vaurioitunut.

Jätä vialliset osat huoltokorjaamon 
vaihdettavaksi.
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Leikkuujälki ei ole siisti tai 
moottorin kierrosnopeus 
pienenee.

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

Ruohoa jää nurmikolle tai 
ruohonkokooja ei täyty.

Ruoho liian kosteaa. Odota, kunnes nurmikko on 
kuivunut.

Heittoputki tukossa. Irrota verkkopistoke, poista 
tukkeumat.

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

Ruohonkokooja täynnä. Sammuta leikkuri, tyhjennä 
ruohonkokooja.

Ruohonkokooja likainen. Sammuta leikkuri, puhdista 
ruohonkokoojan ilmanvaihtoaukot.

Häiriö Mahdollinen syy Toimenpide




