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Andmeplaadile märgitud 
andmed
Kandke kõik andmed, mis on kirjas 
seadme andmeplaadil, järgmisele 
väljale. Andmeplaadi leiate mootori 
lähedalt. 
Need andmed on väga olulised hili-
semal seadme varuosade tellimisel 
ja klienditeenindusse pöördumisel.

Siintoodud ja muud seadme kohta 
kehtivad andmed on kirjas eraldi 
CE-vastavusavalduses, mis on 
käesoleva kasutusjuhendi 
koostisosa.

Joonised

Ava kasutusjuhendi alguses 
olevad piltidega lehed.
Graafilised kujutised võivad 
erineda ostetud seadme 
detailidest.

Teie ohutuse taga-
miseks

Kasutage seadet õigesti
Seade on ette nähtud ainult
– kasutamiseks elu- ja puhkepiir-

kondade hajasaladel;
– muruäärte ja väikeste murupin-

dade niitmiseks või muru lõika-
miseks raskesti ligipääsetavatest 
kohtadest, (nt põõsaste alt),

– võsa, põõsaste ja rägastiku 
lõikamiseks,

– kasutamiseks käesolevas kasu-
tusjuhendis antud kirjelduste 
ja ohutusjuhendite järgi.

Igasugune muu kasutamine 
loetakse mitteotstarbekohaseks. 
Mittesihipärase kasutamise korral 
kaotab garantii kehtivuse ja iga-
sugune tootjapoolne vastustus 
on välistatud. Kasutaja vastutab 
kolmandatele isikutele ja nende 
varale tekitatud kahju eest.
Kasutage seadet ainult tootja poolt 
ette nähtud ja tarnitud tehnilises 
seisundis.
Tootja ei vastuta seadme omavoli-
lise muutmise tagajärjel tekkinud 
kahju eest.

Enne kasutamist lugeda 
läbi kõik juhised
 Lugege juhiseid hoolikalt. Õppige 

seadet kasutama ja käsitsema.
 Ärge töötage seadmega, kui 

olete haige, väsinud või alkoholi, 
uimastite või ravimite mõju all.

 Lastel ja alla 16-aastastel isikutel 
on seadmega töötamine 
keelatud.

 Käesolev seade ei ole mõeldud 
kasutamiseks füüsiliste, senso-
orsete või vaimsete puuetega 
või väheste kogemuste ja tead-
mistega inimestele (lapsed kaasa 
arvatud), välja arvatud nende 
ohutuse eest vastutava isiku 
järelevalve all või juhul, kui neile 
on seadme kasutamist õpetatud.

 Lapsed peavad olema järele-
valve all tagamaks, et nad sead-
mega ei mängi.

 Kontrollige seade enne kasuta-
mist üle. Kahjustunud osad 
vahetage välja. 
Kontrollige üle, et kütusesüsteem 
ei lekiks. Veenduge, et kõik kinni-
tusvahendid on paigaldatud ja 
kinnitatud. Vahetage välja pragu-
nenud, mõranenud või muul viisil 
kahjustunud lõikeseadme osad. 
Veenduge, et lõikeseade on 
nõuetekohaselt paigaldatud ja 
korralikult kinnitatud. 
Veenduge, et lõikeseadme 
kaitseplaat on nõuetekohaselt 
paigaldatud ja ettenähtud 
asendis. 

Nende juhiste eiramine võib 
kaasa tuua läheduses viibivate 
isikute vigastamist või seadme 
kahjustamist.

 Kasutage ainult 3,0 mm läbi-
mõõduga originaaljõhvi. 
Ärge kasutage kunagi metall-
tugevdusega nööri, ketti, köit 
vms. Need võivad murduda ning 
ohtlikult välja paiskuda.

 Ärge kunagi unustage pea, käte 
ja jalgade vigastamise ohtu.

 Vajutage gaasihooba. 
Vajutage gaasihooba ning veen-
duge, et see naaseks automaat-
selt nullasendisse. Teostage kõik 
seadistused ja remonttööd enne 
seadme kasutamist.

 Enne töö alustamist kontrollige 
alati tööpiirkond üle. 
Korjake kokku kõik esemed, 
nagu näiteks kivid, klaasikillud, 
naelad, traadid või nöörid, mis 
võivad seadmele ette jäädes üles 
paiskuda või lõikeseadmesse 
kinni jääda. Kõrvalistel isikutel, 
eriti aga lastel ja loomadel, on 
seadme läheduses viibimine 
keelatud. Lapsed, kõrvalised 
isikud ja loomad peavad hoiduma 
seadmest vähemalt 15 m kaugu-
sele, kuna õhku paiskuvad 
esemed võivad neid ohustada. 
Ka neil soovitatakse kanda silma-
kaitset. Kui keegi teile läheneb, 
lülitage kohe mootor ja lõike-
seade välja.

Ohutusjuhised bensiiniga 
töötavatele seadmetele
Bensiin on väga tuleohtlik, bensi-
iniaurud võivad süttimisel plahva-
tada. Rakendage järgmisi ohutus-
meetmeid:
 Hoidke bensiini ainult niisugustes 

mahutites, mis on selle ladusta-
miseks ette nähtud ja lubatud;

 vältige lekkinud bensiini süttimist. 
Ärge käivitage mootorit enne, 
kui bensiiniaurud on haihtunud;

 lisage kütust ainult siis, kui 
mootor on seiskunud ning maha 
jahtunud. Ärge kunagi võtke kütu-
sepaagi korki maha ega valage 
kütust, kui mootor on veel kuum. 
Ärge kunagi kasutage seadet, kui 
kütusepaagi kork pole piisavalt 
kõvasti kinni keeratud.
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Kütusepaagi kork tuleb alati 
aeglaselt lahti keerata, et paagis 
olev rõhk saaks aeglaselt 
alaneda.

 Segage ja lisage kütust vabas 
õhus kohas, kus õhk liigub hästi 
ning kus ei ole sädemeid ega 
leeke. Keerake kütusepaagilt 
kork aeglaselt maha, kui mootor 
on välja lülitatud. Ärge suitsetage 
bensiini segamise ja kütuse 
tankimise ajal. 
Bensiini loksumisel seadmele 
pühkige see kohe ära.

 Enne kui käivitate mootori, viige 
seade tankimiskohast vähemalt 
10 m kaugusele. Bensiini lisamise 
või seadme kasutamise ajal ärge 
suitsetage ning jälgige, et ümbru-
ses ei oleks sädemeid ega lahtist 
tuld.

 Vahetage kahjustunud väljalase, 
paak või kütusepaagi kork välja.

Töötamise ajal
 Ärge kunagi käivitage seadet ega 

laske mootoril töötada kinnises 
ruumis või hoones. 
Heitgaaside sissehingamine võib 
põhjustada surma. 
Kasutage seadet ainult vabas 
õhus.

 Seadme kasutamise ajal kandke 
alati kaitseprille ja kuulmiskaitset. 
Kui töö on tolmune, kandke näo- 
või tolmumaski. 
Soovitav on töötamise ajal kanda 
pikkade varrukatega särki.

 Pange jalga pikad, tugevast 
materjalist püksid ja saapad ning 
tõmmake kätte kindad. 
Ärge kandke laiu riideid, ehteid, 
lühikesi pükse ega sandaale, 
ärge olge paljajalu. 
Kinnitage juuksed õlgadest 
kõrgemale. Vajaduse korral 
kandke juuksevõrku.

 Kui seadet kasutatakse 
trimmerina, peab lõikeseadmele 
alati olema paigaldatud kaitse-
plaat. Seadmele peab olema 
paigaldatud õige jõhv ja mõlemad 
trimmeri jõhvid peavad olema 
välja tõmmatud. Trimmeri jõhv 
ei tohi ulatuda üle katte serva.

 Seadmel on oma sidur. 
Tühikäigul lõikeseade ei liigu. 
Juhul kui see peaks liikuma, laske 
seadet volitatud hooldekojas 
seadistada.

 Veenduge enne seadme sisselü-
litamist, et jõhvipool/lõiketera ei 
puutu ühegi objektiga kokku.

 Et seadmest oleks mugavam 
kinni hoida, reguleerige seadme 
vars oma kasvule vastavaks.

 Töötage seadmega ainult päeva-
valguses või piisava valgustuse 
käes.

 Vältige juhuslikku käivitamist. 
Tõmmake starterinöörist alles 
siis, kui olete seadme kasuta-
miseks valmis. 
Seadme käivitamisel peavad 
nii seadme kasutaja kui seade 
olema kindlas tööasendis. 
Järgige käivitamise/seiskamise 
juhiseid.

 Kasutage käesolevat seadet 
ainult selleks ette nähtud 
eesmärgil.

 Ärge kallutage end liiga kaugele 
ettepoole. Seiske alati kahe 
jalaga kindlalt maas, et keha 
oleks tasakaalus.

 Töötamise ajal hoidke seadmest 
alati kahe käega kinni. 
Hoidke kinni mõlemast käepide-
mest.

 Seadmega töötades kasutage 
alati õlarihma.

 Ärge kasutage seadet halbades 
ilmastikuoludes, näiteks vihma- 
või äikeseohu korral.

 Ärge kunagi muutke tootjapool-
seid mootori seadistusi.

 Vältige lahtist tuld ja sädemeid 
ning ärge suitsetage.

 Rikkis süütelülitiga ei tohi seadet 
kasutada.

 Hoidke alati käed ja jalad liikuva-
test osadest eemal. 
Ärge puudutage liikuvat lõikesea-
det ega püüdke seda peatada.

 Ärge puudutage mootorit ega 
summutit. Need osad lähevad 
töö ajal väga kuumaks. 
Ka pärast väljalülitamist on need 
veel mõnda aega kuumad.

 Ärge laske mootoril töötada kiire-
mini, kui see on servade lõika-
miseks ja trimmimiseks vajalik. 
Ärge laske mootoril töötada 
suurel kiirusel, kui te parajasti 
ei lõika.

 Peatage alati mootor, kui töös 
tekib paus või te peate teise kohta 
minema.

 Ebatavalise vibreerimise korral 
tuleb mootor kohe välja lülitada. 
Kontrollida seade üle kahjustuste 
suhtes. Kahjustuste ilmnemisel 
viia seade remonditöökotta.

 Kui seade läheb vastu mingit eset 
või jääb kuhugi kinni, seisake 
kohe mootor ja kontrollige, kas 
seade pole viga saanud. Lahtiste 
või kahjustunud osadega seadet 
ei tohi kasutada.

 Enne kinnikiilumise kõrvaldamist 
või muude tööde tegemist 
seadme juures lülitage mootor 
välja ja tõmmake süüteküünla 
pistik välja.

 Hooldus- ja remonttööde 
teostamiseks ning lõikeseadmete 
vahetamiseks peatage mootor ja 
lülitage see välja. Lisaks sellele 
tõmmake süüteküünla pistik 
välja.

 Seadme remontimisel kasutage 
ainult originaalvaruosi. Seadme 
osi saate osta volitatud müüja 
käest.

 Ärge kunagi kasutage osi, 
tarvikuid või lõikeseadmeid, mis 
ei ole selle seadme jaoks ette 
nähtud. See võib viia kasutaja 
tõsise vigastamiseni või seadme 
kahjustamiseni. Samuti võib 
garantii kaotada oma kehtivuse.

 Hoidke seade puhas ning jälgige, 
et lõikeseadme ja trimmikaitse 
vahele ei koguneks heintaimi ega 
muud prahti.

 Tuleohu vältimiseks vahetage 
rikkis summuti ja sädemepüüdur 
välja ning hoidke mootor ja 
summuti rohust, lehtedest, 
liigsest määrdest ja tahmast 
puhtad.

 Laske seadet remontida ainult 
spetsiaalses töökojas.

Töötamine metallist lõike-
noaga (sõltub mudelist)
 Enne seadme kasutamist lugege 

kõik ohutusjuhised hoolikalt läbi.
 Hoidke käepidet alati kasutaja ja 

lõikeseadme vahel.
 Ärge kunagi lõigake lõiketeraga 

maapinnast kõrgemalt kui 75 cm.
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 Kui liikuv tera satub vastu niisu-
gust kohta, mida ei õnnestu kohe 
läbi lõigata, võib tekkida taga-
silöök. Tagasilöök võib olla nii 
tugev, et see võib paisata seadme 
ja/või kasutaja mistahes suunda 
ning kasutaja võib kaotada kon-
trolli seadme üle. Tagasilöök võib 
tekkida ootamatult, kui tera jääb 
kusagile kinni. 
Selline olukord võib kergesti tek-
kida kohtades, kui ei ole täpselt 
näha, mida täpselt seade lõikab.

 Ärge lõigake võsateraga oksi, 
mis on jämedamad kui 12,7 mm. 
Vastasel juhul võivad tekkida 
tugevad tagasilöögid.

 Lõiketeraga töötamisel peab lõi-
keseadme kate alati olema peal.

 Ärge proovige liikuvat tera 
puudutada ega peatada.

 Ka pärast mootori väljalülitamist 
või gaasihoova lahtilaskmist võib 
alles liikuv tera tekitada vigastusi. 
Hoidke seadmest nii kaua kinni, 
kuni tera on täielikult seiskunud.

 Ärge laske seadmel töötada 
suurel kiirusel, kui te parajasti 
ei lõika.

 Kui seade läheb vastu mingit 
eset või jääb kuhugi kinni, seisake 
kohe mootor ja kontrollige, 
kas seade pole viga saanud. 
Ärge kasutage seadet enne, 
kui kahjustus on kõrvaldatud. 
Seadet ei tohi kasutada kõvera, 
mõranenud või nüri teraga. 
Visake kõveraks läinud, mõra-
nenud või nürid terad ära.

 Ärge teritage lõiketera. Teritatud 
tera võib töö käigus murduda. 
See võib põhjustada tõsiseid 
vigastusi. Asendage tera uuega.

Kui töö on lõpetatud
 Puhastage lõiketerad koduke-

emia puhastusvahendiga, 
et eemaldada kogu mustus. 
Rooste vältimiseks määrige 
tera masinaõliga.

 Hoidke lõiketerasid luku taga, 
et kaitsta neid kahjustamise 
ja omavolilise kasutamise eest.

Muud ohutusjuhised
 Kui kütusepaagis on veel bensiini, 

ärge kunagi hoidke seadet 
hoones, kus aurud võivad kokku 
puutuda sädemete või lahtise 
tulega.

 Enne hoiustamiskohta viimist 
või transportimist laske mootoril 
maha jahtuda. 
Seadme transportimisel tuleb 
seade korralikult kinnitada.

 Transportige seadet tühja 
kütusepaagiga.

 Hoiustage seadet kuivas ruumis 
luku taga või asetage see käeula-
tusest kõrgemale, et kaitsta 
seadet kahjustamise või oma-
volilise kasutamise eest. 
Hoiustage seadet lastele kätte-
saamatus kohas.

 Ärge kunagi pritsige ega kallake 
seadet üle veega või muu 
vedelikuga. Hoidke käepidemed 
kuivad ja puhtad (ka tolmust). 
Puhastage seadet pärast iga 
kasutust, vt puhastamise 
ja hoiustamise juhiseid.

 Vana bensiin/õli või pakendijä-
ägid kõrvaldage vastavalt kohali-
kele eeskirjadele.

 Hoidke kasutusjuhend alles. 
Vajadusel lugege juhendit ning 
kasutage seda teiste juhenda-
miseks. Kui annate seadet 
teistele kasutamiseks, andke 
kaasa ka see kasutusjuhend.

Tööajad
Pidage kinni seadme kasuta-
miseks kehtestatud siseriiklikest/
kommunaalsetest eeskirjadest 
(teavet annab pädev ametkond).

Seadmele kinnitatud 
sümbolid
Käesolevas kasutusjuhendis 
kirjeldatakse seadmele kinnitatud 
ohutusmärke ning rahvusvahelisi 
sümboleid ja piktogramme. 
Kõigi ohutus-, paigaldus-, kasutus- 
ja remonttöid kirjelda-vate juhistega 
tutvumiseks lugege kasutusju-
hendit.

Tähelepanu! 
Enne kasutamist 
lugege kasutus-
juhend läbi!

Kanna silmakaitset, 
kuulmiskaitsevahend
it ja peakaitset.

Seadmega tööta-
mise ajal kandke vas-
tupidavaid saapaid 
ja töökindaid.

Ohualas ei tohi 
viibida kõrvalisi 
isikuid!

Üles paiskuvad 
ja pöörlevad osad 
võivad põhjustada 
tõsiseid vigastusi!

Ettevaatust, 
vigastamisoht 
pöörlevate osadega!
Hoidke käed ja jalad 
pöörlevatest osadest 
eemal. 
Ohtlik! Kuum pind!

Bensiil/õli!
Bensiinisegu val-
mistamiseks kasu-
tage ainult puhast, 
värsket ja pliivaba 
bensiini. 
Bensiinisegu val-
mistamiseks kasu-
tage ainult kasutus-
juhendis ette nähtud 
õli.
Mitte tankida E85 
spetsifikatsiooniga 
kütust!

Suurim pöörlemis-
kiirus
Ärge laske seadmel 
töötada suurimast 
pöörlemiskiirusest 
kiiremini.

!
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Süütelüliti
Külmkäivituse asend
Süütelüliti
SEES/TÖÖ/START
Süütelüliti
VÄLJAS/STOPP

Õhuklapi seadistused
1 – ÕHUKLAPP KINNI 
käivitusasend.
2 – ÕHUKLAPP 
POOLKINNI vahepealne 
asend.
3 – Tööasend.

Hoidke alati seadmel olevad 
sümbolid loetavana.

Juhendis kasutatud 
sümbolid
Selles juhendis kasutatakse 
järgmisi sümboleid:

Oht
Juhib teie tähelepanu ohtudele, 
mis on seotud kirjeldatud tegevu-
sega ning mis ähvardavad inimesi.

Tähelepanu
Juhib teie tähelepanu ohtudele, 
mis on seotud kirjeldatud tegevu-
sega ning võivad tekitada mate-
riaalset kahju.

Viide
Tähistab olulist informatsiooni 
ja nõuandeid kasutamiseks.

Juhtnupud ja näiturid

Tähelepanu. Kahjustused 
seadmel.
Siin kirjeldatakse juhtimiselemen-
tide ja indikaatorite funktsioone. 
Ärge tööfunktsioone veel käivitage!
Joonis 1
1 Väljalaske kate
2 Süüteküünal
3 Starteri käepide
4 Kütusepaagi kork
5 Kütusepump/primer
6 Õhuklapi hoob
7 Õhufiltri kate

8 Käepide
9 Vars
10 Lõikemehhanismi kate
11 Jõhvi lõiketera
12 Jõhvi pool
13 Ülekandemehhanismi korpus
14 Lõikeseadme katte kinnitus
15 Kaablikinnitus
16 Gaasihoob
17 Süütelüliti
18 Gaasihoova lukk
19 Õlarihma kinnitus
20 Lõiketera koos lõikeseadme 

kattega *
21 Fikseerimisvarras *
22 Silmusvõti *

* sõltuvalt mudelist

Paigaldusjuhend

Oht
Mootori tahtmatu käivitamisega 
kaasneb vigastusoht.
Kaitske end vigastamise eest. 
Enne kõiki töid seadme juures:
– seisake mootor,
– oodake, kuni kõik liikuvad osad 

on täielikult seiskunud; mootor 
peab olema jahtunud

– eemaldage süüteküünla pistik.

Teave jäätmete 
kõrvaldamise kohta
Pakend, vanad seadmed vms tuleb 
kõrvaldada kohalike eeskirjadega 
sätestatud korras.

Käepideme paigaldus 
ja seadistamine
Joonis 2
 Asetada käepide (1) alumisse 

kinnitusse (2).
 Riputada kinnituse pealmine 

osa (3) alumise kinnituse 
avadesse (4) ja fikseerida 
kruviga (5).

 Võtke seadmega tööasend 
(joon. 13) sisse ning reguleerige 
käepidet nii, et teil oleks sellest 
mugav kinni hoida.

 Keerata kruvi (5) seni, kuni 
käepide (1) on kõvasti kinni.

 Suruda kaabel (6) kinnitusse (7).

Kandesüsteemi (õlarihma) 
seadistamine
Joonis 3
1. Asetada kandesüsteem 

üle õlgade.
2. Kinnitada rinnarihm. 

Vajaduse korral lasta järele.
3. Panna kinni vöörihma sulgur. 

Vajaduse korral lasta järele.
4. Reguleerida õla-, kõhu- ja rin-

narihma pikkus/laius sobivaks.
5. Kinnitada kandesüsteemi konks 

seadme kinnitusse ja regule-
erida polstri pikkus sobivaks.

Lõikeseadme katte 
paigaldamine
Joonis 4
 Kinnitada lõikeseadme kate (1) 

mõlema kruviga (3) kinnituse (2) 
külge.

 Keerata kruvid kinni.

Jõhvipea paigaldamine/
mahavõtmine
Jõhvipea paigaldamine
Joonis 5
 Eemaldada tera ja tera kinnitu-

sosad (kui olid juba paigalda-
tud). Vaata „Lõiketera maha-
võtmine”.

 Asetada vaheketas (1) 
ajamivõllile (2).
3 ava vahekettas (3), ülekande-
mehhanismi korpuses (4) ja 
ülekande kattes (5) peavad 
jääma kohakuti.

Viide
Kui need ei ole omavahel täpselt 
välja joondatud, ei saa jõhvipead 
paigaldada/maha võtta!
 Ülekande lukustamiseks torgata 

fikseerimisvarras (6) läbi avade 
(3, 4, 5).

 Hoida fikseerimisvardast (6) kinni 
ja keerata jõhvipea (7) vastu-
päeva (vasakule) ajamivõllile. 
Keerata jõhvipea kõvasti kinni!

Viide
Kontrollida, et jõhvipea (7) on 
vaheketta (1) keskkohas ja 
korralikult vastu vaheketast!
 Tõmmata fikseerimisvarras 

ülekandest välja.
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Jõhvipea mahavõtmine
Joonis 6
 Seada avad (3, 4, 5) kohakuti. 

Torgata fikseerimisvarras (6) 
avadest läbi ja hoida vardast 
kinni.

 Keerata jõhvipea (7) päripäeva 
(paremale) ajamivõllilt maha.

Lõiketera paigaldamine/
mahavõtmine (vastavalt 
mudelile)
Lõiketera paigaldamine
Joonis 7
 Eemaldada jõhvipea (kui see 

oli juba paigaldatud). 
Vaata „Jõhvipea paigaldamine/
mahavõtmine”.

Viide
Esimest korda paigaldamisel 
eemaldada tera kinnitusosad 
(terahoidja (8), kinnitustugi (9), 
mutter (10)) (kui olid juba 
paigaldatud). 
Vaata „Lõiketera mahavõtmine”.
 Asetada vaheketas (1) ajami-

võllile (2).
Seada 3 ava vahekettas (3), üle-
kandemehhanismi korpuses (4) 
ja ülekande kattes (5) kohakuti.

Viide
Kui need ei ole omavahel täpselt 
välja joondatud, ei saa lõiketera 
paigaldada/maha võtta!
 Ülekande lukustamiseks torgata 

fikseerimisvarras (6) läbi avade 
(3, 4, 5).

 Hoida fikseerimisvardast (6) 
kinni ja paigaldada lõiketera (7) 
terahoidja (8), kinnitustoe (9) 
ja mutri (10) abil:
– asetada lõiketera (7) ajami-

võllile (2), lõiketera peab 
jääma vaheketta (1) kesk-
kohta.

Viide
Kontrollida, et lõiketera (7) on 
vaheketta (1) keskkohas ja 
korralikult vastu vaheketast!

– Paigaldada terahoidja (8), 
kinnitustugi (9) ja mutter (10). 
Kontrollida, et terahoidja 
hambad haakuvad korralikult!

– Keerata mutter vastupäeva 
(vasakule) tugevalt kinni – 
pöördemoment 37 Nm.

Viide
– Enne kinni tõmbamist kontrol-

lida veel kord, kas lõiketera 
asend on õige.

– Kui momendimõõtevõtit ei ole, 
keerata mutter käega tugevalt 
kinni. Seejärel keerata mutter 
silmusvõtmega poole pöörde 
võrra vastupäeva (vasakule) 
kinni.

 Tõmmata fikseerimisvarras 
ülekandest välja.

 Eemaldada lõiketera kaitsekate 
(kui on).

Lõiketera mahavõtmine
Joonis 8
 Eemaldada lõiketera kaitsekate 

(kui on).
 Seada avad (3, 4, 5) kohakuti. 

Torgata fikseerimisvarras (6) 
avadest läbi ja hoida vardast 
kinni.

 Keerata mutter päripäeva 
(paremale) maha.

 Eemaldada lõiketera (7), tera-
hoidja (8) ja kinnitustugi (9), 
(joonis 7).

Õli ja bensiin

Õli
Kasutage ainult kvaliteetset õli, 
API: TC (TSC-3), mis on ette 
nähtud kasutamiseks õhkjahutu-
sega 2-taktilistes mootorites. 
Segage õli 2-taktilise mootori 
mahutil olevate juhiste järgi 
vahekorras 1:40 (2,5 %).

Bensiin

Oht
Bensiin on teatud tingimustel 
kergestisüttiv ja plahvatusohtlik.
– Mootorit tankida ainult kohas, 

kus õhk hästi liigub, mootor 
peab olema välja lülitatud. 
Tankimise kohas või kütuste 
hoiupaigas ei tohi suitsetada 
ja kõik süüteallikad tuleb 
kõrvaldada.

– Ärge valage kütusepaaki liiga 
täis (täitetorus ei tohi kütust 
olla). Pärast tankimist jälgige, 
et kütusepaagi kork oleks kinni 
ja lukustatud.

– Jälgida, et tankimisel kütust 
maha ei läheks. Maha loksunud 
kütus või bensiiniaurud võivad 
süttida. Kui kütust läks maha, 
jälgige, et tankimiskoht oleks 
kuivanud, enne kui mootori 
uuesti käivitate.

– Vältige korduvat või pikemat 
kokkupuudet nahaga või aurude 
sissehingamist.

Tähelepanu
Mitte tankida E85 spetsifikatsio-
oniga kütust. E85 spetsifikatsio-
oniga kütuse (etanooli sisaldus 
> 15%) kasutamine võib kahjus-
tada mootorit. 
Kui tarvitatakse kütust, mille kasu-
tamine ei ole lubatud, kaotab 
garantii kehtivuse. 

Vt õli ja bensiini segamise 
juhiseid.
Vana ja/või valesti segatud kütus 
on seadme ebakorrektse töö pea-
miseks põhjuseks. 
Kasutage alati puhast, värsket 
pliivaba bensiini (maksimaalselt 
60 päeva seisnud, minimaalne 
oktaanarv: 91 ROZ). 
Järgige täpselt õige bensiini/õli 
segamise juhiseid.
Valmistage 2-taktilisest mootoriõ-
list ja pliivabast bensiinist õige 
vahekorraga segu, 1:40 (2,5 %). 
Ärge valmistage segu kütuse-
paagis.

Kütuse lisamine
Joonis 1
 Eemaldada kütusepaagi kork (4).
 Kallata bensiini-õli segu kütuse-

paaki. Ärge kallake paaki kunagi 
liiga täis!

 Sulgeda kütusepaak jälle korra-
likult.

 Enne kui käivitate mootori, viige 
seade tankimiskohast/kütuse-
mahutist ca 10 m kaugusele.

!
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Käitus

Oht
Õlarihm kinnitada seadme külge 
alles pärast mootori käivitamist.
 Segage bensiin õliga. 

Täitke kütusepaak seguga. 
Vt „Õli ja bensiin”.

Mootori käivitamine
Käivitamine külma mootoriga
Joonis 9
 Vajutada gaasihoova lukustust 

(2), suruda gaasihoob (3) lõpuni 
alla ja hoida allavajutatult.

 Lülitada süütelüliti (1) asendisse 
START.

 Vabastada gaasihoova lukustus 
ja gaasihoob.

Viide
Mõlemad hoovad fikseeruvad 
vajutatud asendis (külmkäivituse 
asend).
 Vajutada täitepumpa/kütuse-

pump (5) 6 korda aeglaselt 
põhjani (joonis 10). 
Kütus peab olema pumbas 
nähtav. Kui ei ole, vajutada seni, 
kuni kütust on näha.

 Seada õhuklapp (6) asendisse 
1/  (joonis 11).

 Vajutada seadet vastu maad.
 Tõmmata aeglaselt starterinööri 

(7), kuni on tunda takistust. 
Siis tõmmata kiiresti ja jõuliselt, 
kuni mootor käivitub (joonis 12).
Pärast mootori käivitumist ei 
tohi starteri nööri kunagi hooga 
tagasi lasta, vaid see tuleb alati 
tagasi lasta aeglaselt.

 Lasta mootoril umbes 1–2 minutit 
töötada.

 Seada õhuklapp (6) asendisse 
2/  ja lasta mootoril veel 
1–2 minutit soojeneda (sõltuvalt 
välistemperatuurist) (joonis 11).

 Seada õhuklapp (6) asendisse 
3/  (joonis 11).

 Vajutada gaasihooba (3) ja lasta 
hoob lahti, et lülitada välja kül-
malt käivitamise blokeering 
(joonis 9). Süütelüliti lülitub 
automaatselt tagasi asendisse 
I/Sees. Mootor töötab 
tühikäigupööretel.

Viide
Seade on soe, kui mootor 
kiirendab ilma tõrketa.
Käivitamine sooja mootoriga
 Lülitada süütelüliti (1) asendisse 

I/Sees (joonis 9).
 Seada õhuklapp (6) asendisse 

3/  (joonis 11).
 Vajutada seadet vastu maad.
 Tõmmata aeglaselt starterinööri 

(7), kuni on tunda takistust. 
Siis tõmmata kiiresti ja jõuliselt, 
kuni mootor käivitub (joonis 12).
Pärast mootori käivitumist ei 
tohi starteri nööri kunagi hooga 
tagasi lasta, vaid see tuleb alati 
tagasi lasta aeglaselt.

Viide
Kui mootor ei käivitu, seada 
õhuklapp (6) asendisse 2/ . 
Kui mootor käib, seada õhuklapp 
(6) tagasi asendisse 3/  
(joonis 11).

Mootori seiskamine
Joonis 9
 Vabastada (3) gaasihoob. 

Laske seadmel tühikäigul maha 
jahtuda.

 Lülitada süütelüliti (1) asendisse 
0/Väljas.

Viide
Kui mootor ei seisku süütelüliti 
lülitamisel, seada õhuklapp (6) 
asendisse 1/ , et mootor jääks 
seisma (joonis 11). 
Enne seadme edasist kasutamist 
lasta süütelüliti töökojas üle 
kontrollida!

Murutrimmeri hoidmist
Enne seadme kasutamist võtke 
sisse tööasend (joonis 13). 
Kontrollige, kas:
– kasutaja kannab silmakaitset 

ja on õieti riietunud;
– õlarihm on seadistatud õigele 

kõrgusele;
– käepideme seadistus lubab teil 

sellest vabalt kinni võtta ilma 
käsi sirutamata.

– Seade paikneb vöökohast 
allpool.

– Lõikeseadet hoida maapinnaga 
paralleelselt, kergelt vastu lõi-
gatavaid heintaimi, et kasutaja 
ei peaks kummarduma.

Trimmeri jõhvi pikkuse 
seadistamine
(sõltuvalt mudelist)
Lõikeseadme vajutusnupp võimal-
dab teil trimmeri jõhvi pikendada 
ilma mootorit peatamata. 
Jõhvi pikendamiseks vajutage 
lõikepead kergelt vastu maad 
(joon. 14), lastes trimmeril samal 
ajal suurel kiirusel edasi töötada.

Viide
Trimmeri jõhv peaks olema alati 
maksimaalse pikkusega. 
Mida lühem on trimmeri jõhv, seda 
raskem on seda pikendada.
Iga vajutus pikendab lõikejõhvi 
umbes 25 mm. Kui jõhv on liiga 
pikalt väljas, lõikab tera lõike-
seadme kaitsekattes jõhvi õigele 
pikkusele. 
Vajutusnuppu vajutada vastu 
paljast maapinda või kõva pinnast. 
Kui te püüate trimmeri jõhvi piken-
dada kõrges rohus, võib mootor 
seiskuda. Hoidke trimmeri jõhv 
alati täies pikkuses väljas. 
Mida lühem on trimmeri jõhv, seda 
raskem on jõhvi pikendada.

Viide
Ärge tõmmake vajutusnuppu 
mööda maad.
Jõhv võib katkeda,
– takerdudes mingisse esemesse,
– materjali tavalise väsimuse tõttu,
– paksu heintaimestiku lõikamisel,
– vastu seina, aiaposti vms löömisel

Nõuandeid parima tule-
muse saavutamiseks 
trimmimisel
– Hoidke lõikepea maapinnaga 

paralleelselt.
– Lõigake ainult jõhviotsaga, eriti 

müüri äärest. Rohkem kui ainult 
jõhviotsaga lõikamine vähendab 
lõikamise efektiivsust ja võib 
põhjustada mootori ülekoor-
must.

!
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– 20 cm kõrgemat rohtu lõigake 
madalamaks etapiliselt, et väl-
tida jõhvi enneaegset kulumist 
ja mootori vastupanu teket.

– Võimaluse korral lõigake vasa-
kult paremale. Paremale poole 
liikudes lõikab seade paremini. 
Lõigatud muru heidetakse kasu-
tajast eemale.

– Lõikamiseks liigutage trimmerit 
aeglaselt soovitud kõrgusel. 
Valige kas edasi-tagasi või 
küljelt küljele liikumine. 
Lühemate otste mahalõikamine 
annab parema tulemuse.

– Lõigake ainult kuiva rohtu 
ja kuivi heintaimi.

Lõikejõhvi kasutamisiga sõltub
– eespool antud nõuannete järgi-

misest,
– sellest, milliseid heintaimi 

lõigatakse,
– ja kust neid lõigatakse.

Näiteks maja seina äärest lõika-
misel kulub jõhv palju kiiremini 
kui puu ümbert lõikamisel. 

Lõppviimistlus
Lõppviimistlus tähendab kõigi 
heintaimede maha niitmist puude, 
postide, aedade vms juurest.
Pöörake seadet nii, et lõikeseade 
oleks maapinna suhtes 30° nurga 
all (joonis 15).

Lõiketera kasutamine 
(sõltub mudelist)
Enne seadme kasutamist võtke 
sisse tööasend (joonis 13). 
Vt murutrimmeri hoidmist.
Nõuandeid lõiketera 
kasutamiseks:
– Et lõikamine kulgeks rütmiliselt
– võtke sisse mugav ja kindel 

tööasend;
– enne lõikamise alustamist 

andke täisgaasi. Täisgaasil on 
teral suurim lõikejõud ning tera 
ei tohiks nii lihtsalt kusagile 
kinni jääda, nii on ka tera 
kinnikiilumisel seadmel tekkivad 
tagasilöögi ohud ja kasutaja või 
kolmandate isikute vigastamis-
ohud väiksemad;

– lõikamisel liigutage oma 
ülakeha paremalt vasakule;

– kui te parajasti ei lõika, laske 
gaasihoob lahti ning lülitage 
mootor tühikäigule; 

– liigutage seadet tera pöörle-
misega samas suunas. 
Nii on parem lõigata.

– kui lõige on tehtud, liikuge paari 
sammu võrra edasi ning võtke 
uuesti sisse tööasend;

Kuidas vältida heintaimede tera 
ümber mähkumist
– lõigake täisgaasil.
– lõikamisel liigutage seadet 

paremalt vasakule (joon. 16).
– ärge tõmmake seadet mööda 

äsja niidetud rada tagasi.

Hooldus ja puhastamine

Tähelepanu
Enne kõiki töid seadme juures:
– seisake mootor.
– oodake, kuni kõik liikuvad osad 

on täielikult seiskunud; mootor 
peab olema jahtunud

– tõmmake süüteküünla pistik 
mootorilt välja, nii et mootori 
kogemata käivitumine ei ole 
võimalik.

Laske seadet remontida ainult 
spetsiaalses töökojas.
Laske hooaja lõppedes seade 
vastavas töökojas üle vaadata 
ja hooldada.
Seadet ei tohi puhastada veejo-
aga, vesi võib kahjustada seadme 
elektrilisi osi.
Pärast kasutamist tuleb seadet 
alati puhastada. 
Puhastamata seade ei tööta 
korralikult ja mustus rikub seadet.

Kuidas paigaldada lõike-
jõhvi (sõltub mudelist)
Varujõhvina kasutage alati jõhvi, 
mille läbimõõt on 3,0 mm. 
Kui te kasutate muu pikkusega 
jõhvi, kui siin antud, võib mootor 
üle kuumeneda või tekkida tõrge 
mootori töös.
Lõikejõhvi vahetamiseks on kaks 
võimalust:
– Uue jõhvi poolile kerimine
– Täis pooli paigaldamine

Uue jõhvi poolile kerimine
Joonis 17
 Vajutada pooli korpusel (2) 

mõlemale kinnituskohale (1) 
ja tõmmata pool koos pooli 
kaanega (3) välja.

Joonis 18
 Puhastada pooli korpus (1), 

vedru (2) ja pool (3) koos pooli 
kaanega (4). Puhastada puhta 
lapiga.

 Kontrollida, et hambad (5) pooli 
korpuses (1), pool (3) ja pooli 
kaas (4) ei oleks kulunud. 
Vajaduse korral vahetada 
kahjustunud osad välja.

 Võtke umbes 3 meetri pikkune 
uus jõhv ja murdke keskelt 
kokku.

Viide
Kasutada ainult nii pikka jõhvi 
nagu märgitud! Kui jõhv on liiga 
pikk, võib juhtuda, et see ei tule 
poolist korralikult välja.
Joonis 19
 Torgake kokku murtud jõhvi ots 

kinnituskohta. 
 Kerida jõhv tihedalt ühtlaste 

kihtidena pooli alumisele ja üle-
misele osale. NB! Poolile keri-
mise suund on oluline!

Joonis 20
 Jõhvi otsad suruda vastastikku 

asetsevatesse 
kinnituspiludesse.

Joonis 21
 Panna pool kaane sisse ja 

tõmmata mõlemad jõhvi otsad 
läbi pooli kaane pilude.

Joonis 22
 Suruda kokku pandud seesmine 

pool ja pooli kate (3) pooli 
korpusse (2) nii, et kinnitus-
kohad (1) fikseeruvad.

Täis pooli paigaldamine
Joonis 17
 Vajutada pooli korpusel (2) 

mõlemale kinnituskohale (1) 
ja tõmmata pool koos pooli 
kaanega (3) välja.

 Võtta pool kaane seest välja.
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Joonis 18
 Puhastada pooli korpus (1), 

vedru (2) ja pooli kaas (4). 
Puhastada puhta lapiga.

 Kontrollida, et hambad (5) pooli 
korpuses (1) ja pooli kaas (4) 
ei oleks kulunud. 
Vajaduse korral vahetada 
kahjustunud osad välja.

Joonis 21
 Panna uus pool kaane sisse 

ja tõmmata mõlemad jõhvi 
otsad läbi pooli kaane pilude.

Joonis 22
 Suruda kokku pandud seesmine 

pool ja pooli kate (3) pooli 
korpusse (2) nii, et kinnitus-
kohad (1) fikseeruvad.

Õhufiltri puhastamine
Õhufiltrit tuleb puhastada ja 
määrida iga kümne töötunni järel. 
See on hoolduse seisukohalt väga 
oluline. Õhufiltri mittekorrapärase 
hoolduse korral kaotab garantii 
oma kehtivuse (müügigarantii).
Joonis 23
 Seada õhuklapp (1) asendisse 

3/ . Õhufiltri katet saab pealt 
ära võtta ainult selles asendis.

 Avada õhufiltri kaas: Vajutada 
kinnitustele (3) ja võtta kate (2) 
pealt ära.

 Võtta õhufilter (4) maha.
Joonis 24
 Peske filtrit vee ja 

puhastusvahendiga. loputage 
korralikult, laske nõrguda ning 
täielikult ära kuivada.

Joonis 25
 Katke filter kerge puhta õli 

(SAE 30) kihiga.
Joonis 26
 Pigistage filtrit, et õli jaotuks üht-

laselt ning liigne õli tuleks välja.
 Paigaldage filter.
 Paigaldada õhufiltri kate, kontrol-

lida, et see lukustub.

Viide
Seadme kasutamisel ilma õhufil-
trita kaotab garantii (müügi-
garantii) kehtivuse.

Karburaatori seadista-
mine
Joonis 27
Tühikäigu pöörete arvu saab 
seadistada kruviga (1). 
Seda tööd lasta teha ainult 
vastavas töökojas.

Bensiinifiltri vahetamine 
(sõltub mudelist)
Seda tööd lasta teha ainult 
töökojas.

Süüteküünla kontrol-
limine/vahetamine
Kasutada ainult originaalsüütekü-
ünlaid või süüteküünlaid, mis 
on tootja poolt heaks kiidetud. 
Õige sädevahemik on 0,6–
0,7 mm. Eemaldage süüteküünal 
iga 25 töötunni järel kontrollimaks 
selle seisukorda.
 Peatage mootor ja laske 

mootoril maha jahtuda. 
 Tõmmake süüteküünla pistik 

välja.
 Puhastage süüteküünla 

ümbrus. 
 Keerake süüteküünal süütekü-

ünlavõtmega vasakule välja.
 Kontrollida sädevahet ja 

seadistada see 0,6–0,7 mm 
peale (joonis 28).

Viide
Vahetage välja kahjustatud, 
tahmunud või määrdunud küünal.
 Keerake süüteküünal sisse ja 

pingutage pöördemomendiga 
12,3–13,5 Nm. Ärge pingutage 
liiga tugevalt.

Väljalaske puhastamine
Joonis 29
Väljalaske katte (1) alt puhastada 
iga 25 töötunni järel. Selleks tuleb 
väljalaske kate eemaldada.
Seda tööd lasta teha ainult 
vastavas töökojas.

Ülekandemäärde 
kontrollimine/täitmine 
ülekandemehhanismi 
korpuses
Joonis 30
Ülekandemäärde taset ülekande-
mehhanismi korpuses tuleb 
kontrollida iga 25 tunni järel. 
Selleks eemaldada kruvi (1). 
Kallata sisse kvaliteetset liitium-
määret. 
Seda tööd lasta teha ainult 
vastavas töökojas.

Seadme puhastamine

Tähelepanu
Seade ja ventilatsiooniavad 
peavad olema alati puhtad.
Puhastage seadme pealispinda 
väikese harjaga.
Ärge kasutage tugevatoimelisi 
puhastusvahendeid. 
Kodukeemia puhastusvahendid, 
mis sisaldavad aroomõlisid 
(nt männiõli või sidrunit) ning 
lahusteid (nt kerosiini), võivad 
plastikkorpust või käepidet 
kahjustada. 
Kere pühkida puhtaks ainult niiske 
lapiga.

Hoiustamine
 Ärge kunagi jätke seadet seisma 

paagiga, kus on veel kütust või 
kus aurud võivad puutuda kokku 
sädemete või lahtise tulega.

 Enne hoiukohta viimist laske 
mootoril maha jahtuda.

 Hoidke seadet kuivas ruumis 
luku taga, et kaitsta seadet 
kahjustamise või omavolilise 
kasutamise eest. 
Hoiustage seadet lastele kätte-
saamatus kohas.
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Pikaajaline hoiustamine
Seadme pikemat aega 
hoiustamiseks toimige järgmiselt:
 Laske kogu kütus kütusepaagist 

tagasi mahutisse, kus hoiusta-
takse sama 2-taktilist kütuse-
segu. Ärge kasutage kütust, 
mida on hoitud üle 60 päeva.

 Käivitage mootor ja laske sellel 
kuni seiskumiseni töötada. 
Nii ei jää karburaatorisse enam 
kütust.

 Laske mootoril maha jahtuda. 
Eemaldage süüteküünal ja 
kallake silindrisse 30 ml kõrgek-
valiteetset mootoriõli või 2-takti-
list õli. Õli jaotamiseks tõmmake 
aeglaselt starterinööri. 
Paigaldage süüteküünal tagasi.

Viide
Enne seadme käivitamist pärast 
pikemaajalist hoiustamist eemal-
dada süüteküünal ja kallata 
silindrist kogu õli välja.
 Puhastage seade põhjalikult ja 

kontrollige üle, et seadmel ei 
oleks lahtiseid ega kahjustunud 
osi. Kahjustunud osad 
parandage või vahetage välja 
ning pingutage lahti tulnud 
kruvid, mutrid ja poldid. 
Ettevalmistused seadme 
hoiustamiseks on lõppenud.

 Hoidke seadet kuivas ruumis 
luku taga, et kaitsta seadet 
kahjustamise või omavolilise 
kasutamise eest. Hoiustage 
seadet lastele kättesaamatus 
kohas.

Transportimine

 Enne transportimist lasta 
seadmel maha jahtuda.

 Transportige seadet tühja 
kütusepaagiga. Paagi kork peab 
olema kõvasti kinni.

 Hoolitseda selle eest, et seade 
ei saaks libisema hakata.

Müügigarantii

Riigis kehtivad müügigarantii 
tingimused avaldatakse meie 
firma või importija poolt. 
Seadme vead parandame müügi-
garantii raames tasuta, kui vea 
põhjuseks on materjali või tootja 
viga. Reklamatsiooni puhul võtke 
ühendust müüjaga või firma 
lähima harukontoriga.

Vea kõrvaldamine

Vead Põhjus Lahendus
Mootor ei käivitu. Süütelüliti on asendis 

0/Väljas.
Seadke lüliti asendisse I/Sees.

Kütusepaak on tühi. Täitke kütusepaak.

Täitepumbale ei vajutatud 
piisavalt.

Vajutage täitepumpa aeglaselt 10 korda 
kuni lõpuni.

Mootor on üle ujutatud. Proovige käivitada tööasendis 
õhuklapiga.

Kütus on vana või vale. Tühjendage kütusepaak/lisage värsket 
kütusesegu.

Süüteküünal on must. Vahetage või puhastage süüteküünal.

Mootor ei tööta tühikäigul 
ühtlaset.

Õhufilter on ummistunud. Puhastage või vahetage õhufilter.

Kütus on vana või vale. Tühjendage kütusepaak/lisage värsket 
kütusesegu.

Karburaator on valesti seadis-
tatud.

Laske karburaatorit remonditöökojas 
seadistada.

Bensiinifilter on ummistunud. Lasta bensiinifilter töökojas välja 
vahetada.

Mootor ei kiirenda. Kütus on vana või vale. Tühjendage kütusepaak/lisage värsket 
kütusesegu.

Karburaator on valesti seadis-
tatud.

Laske karburaatorit remonditöökojas 
seadistada.

Tugevad vibratsioonid. Lõiketarvikud või ajami osad 
on kahjustunud.

Lülitage seade kohe välja.
Laske kahjustunud osad remonditö-
ökojas välja vahetada.
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Küsimuste puhul võtke ühendust kohaliku volitatud müügiesindajaga.

Vead Põhjus Lahendus
Lõikeseade ei väljasta jõhvi. Lõikepea on rohtu täis. Peatage mootor ja puhastage 

lõikeseade.

Jõhv lõikepeas on otsas. Kerige uus jõhv peale.

Pool on kinni jäänud. Vahetage pool välja.

Lõikepea on määrdunud. Puhastage pool ja korpus.

Jõhv on kinni kleepunud. Võtke lahti, eemaldage kinni kleepunud 
osa ja kerige jõhv peale tagasi.

Jõhv on pealekerimisel keerdu 
läinud.

Võtke lahti ja kerige jõhv uuesti peale.

Jõhvi pole piisavalt väljas. Vajutage vajutusnupule ja tõmmake 
lõikeseadmest 10 cm jõhvi välja.




