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sr UPOZNAJTE SVOJ APARAT
ru O³HAKOMÆEHÅE C Å³©EÆÅEM

bg ³A¥O³HAœ™E CE C �AÒÅØ šPE©

et ÕPPIGE OMA SEADET TUNDMA
lt SUSIPAŽINKITE SU ĮRENGINIU
lv IEPAZĪSTIETIES AR JŪSU IERĪCI
mk ³A¥O³HAJ™E ¦O �AÒÅO™ šPE©

Typ 1
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et ÕPPIGE OMA SEADET TUNDMA
lt SUSIPAŽINKITE SU ĮRENGINIU
lv IEPAZĪSTIETIES AR JŪSU IERĪCI
mk ³A¥O³HAJ™E ¦O �AÒÅO™ šPE©

Typ 2
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Opis delova

* zavisno od modela

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼

*  μaåcå¯oc¹å o¹ ¯oªeæå

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e

*  μaåcå¯oc¹ o¹ ¯oªeæa

Osade kirjeldusi

* vastavalt mudelile

Dalių aprašymas

* priklausomai nuo modelio

Detaïu apraksts

* atkarībā no modeïa

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e

* o μaåc¸oc¹ oª ¯oªeæo¹

1. Izduvna cev 10. Sečivo za rezanje
2. Ručica startera s poklopcem *
3. Poklopac rezervoara 11. Poklopac umetka za rezanje
4. Usisna pumpa/ručna 12. Sečivo za rezanje konca

pumpa 13. Spojnica drške
5. Poklopac vazdušnog filtra 14. Ručka
6. Poluga prigušivača 15. Poluga za gas

vazduha * 16. Prekidač za paljenje
7. Svećica za paljenje 17. Ručica
8. Cevasta drška 18. Držač naramenika
9. Kalem s koncem

1. ¦æºòå¹eæ¿ 10. Pe²ºóå¼ ¸o²

2. Pº®oø¹®a ¹pocå®a c ®o²ºxo¯

c¹ap¹epa 11. ³aóå¹¸¾¼ ®o²ºx

3. Kp¾ò®a ¹oÿæå¸o¨o 12. Ho² o¨pa¸åñå¹eæø ªæå-

¢a®a ¸¾ ¹på¯¯ep¸o¼ æec®å

4. K¸oÿ®a pºñ¸o¼ 13. Ò¹a¸¨ooe cýeÿæe¸åe 

ÿoª®añ®å ¹oÿæåa 14. Pº®oø¹®a ºÿpaæe¸åø

(ÿpa¼¯ep) 15. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø ªpoc-

5. Kp¾ò®a oμªºò¸o¨o ceæ¿¸o¼ μacæo¸®o¼

íåæ¿¹pa 16. �¾®æ÷ña¹eæ¿ 

6. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø μa²å¨a¸åø

oμªºò¸o¼ μacæo¸®o¼ * 17. Pº®oø¹®a

7. Ceña μa²å¨a¸åø 18. Xo¯º¹ ªæø ®peÿæe¸åø 

8. Ò¹a¸¨a ÿæeñeo¨o pe¯¸ø

9. Ka¹ºò®a c ¹på¯¯ep-

¸o¼ æec®o¼

1. Aºcÿºx 11. Kaÿa® ¸a ÿpåc¹a®a¹a

2. ©p½²®a ¸a c¹ap¹epa μa pøμa¸e

3. Kaÿañ®a ¸a peμepoapa12. Oc¹påe μa o¹pøμa¸e

4. C¯º®a¹eæ¸a ÿo¯ÿa/ ¸a ®o¸eýa

ÿpå¯ep 13. C½eªå¸å¹eæ ¸a ¹øæo¹o

5. Kaÿa® ¸a ½μªºò¸åø 14. Æoc¹ ¸a ªp½²®a¹a

íåæ¹½p 15. Æoc¹ ¸a ¨aμ¹a

6. Æoc¹ ¸a c¯º®aña * 16. Kæ÷ñ μa μaÿaæa¸e

7. ³aÿaæå¹eæ¸a ceó 17. ©p½²®a ¸a ¹øæo¹o

8. ™øæo 18. ©½p²añ μa ®oæa¸å¹e

9. ¡o¢å¸a μa ®o¸ýå μa pa¯e¸e

10. Pe²eóo oc¹påe

c ÿpeªÿaμå¹eæ *

1. Väljalase 10. Lõiketera koos kattega *
2. Starteri käepide 11. Lõikemehhanismi kate
3. Kütusepaagi kork 12. Jõhvi lõiketera
4. Kütusepump/primer 13. Ühendusmuhv
5. Õhufiltri kate 14. Käepideme vars
6. Õhuklapi hoob * 15. Gaasihoob
7. Süüteküünal 16. Süütelukk
8. Vars 17. Varre käepide
9. Jõhvi pool 18. Õlarihma kinnitus

1. Išmetimo vamzdis 10. Geležte su gaubtu *
2. Starterio rankenele 11. Pjovimo priedo gaubtas
3. Bako kamštis 12. Siūlo nupjovimo geležte
4. Isiurbimo siurblys/ 13. Strypo mova

paleidiklis 14. Rankenos strypas
5. Oro filtro dangtelis 15. Akceleratoriaus svirtis
6. Droselio svirtis * 16. Užvedimo jungiklis
7. Degimo žvake 17. Strypo rankena
8. Strypas 18. Peciu diržo laikiklis
9. Siūlo ritė

1. Izplūdes caurule 11. Griezējuzliktòa nosegs
2. Startera rokturis 12. Pavediena
3. Tvertnes vāks griezējasmens
4. Uzsūcējsūknis/sūknītis 13. Roktura sajūgs
5. Gaisa filtra vāks 14. Roktura stienis
6. Droseles svira * 15. Akseleratora svira
7. Aizdedzes svece 16. Aizdedzes slēdzis
8. Kāts 17. Sieòa rokturis
9. Pavedienspole 18. Plecu siksnas
10. Griezējasmens nostiprinājums

ar nosegu

1. Åμªº 11. O¢æo¨a ¸a ªoªa¹o®

2. Pañ®a μa c¹ap¹ºaùe μa pe²eùe

3. Kaÿa® ¸a peμepoapo¹ 12. Ho² μa pe²eùe ¸a

4. ¥º¯ÿa μa ò¯º®ºaùe/ ®o¸eý

ÿpaj¯ep 13. Cÿoj®a μa ªp²eùe

5. O¢æo¨a ¸a íåæ¹ep 14. ©pò®a

μa oμªºx 15. Pañ®a μa ¨ac

6. Pañ®a ¸a caºxo¹ * 16. ¥pe®å¸ºañ μa ÿaæeùe

7. Ceîåñ®a μa ÿaæeùe 17. ©pò®a ¸a ¹eæo¹o

8. ™eæo 18. ©p²añ ¸a ÿpe®ºpa-

9. Ha¯o¹®a ¸a ®o¸eý ¯e¸c®å pe¯e¸

10. Ho² μa pe²eùe 

co o¢æo¨a *
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Opis delova – sl. 1–4

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — påc. 1—4

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — íå¨. 1—4

Osade kirjeldus – joon. 1–4

Dalių aprašymas – 1–4 pav.

Detaïu apraksts – 1.–4. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — cæ. 1—4

1

a)

b)

 

  

 

  2

6

5

1

3

4

2 a) b)

3

1. Ručka 5. Donja stezaljka
2. Zavrtanj 6. Navrtka
3. Gornja stezaljka 7. Brzodejstvujući zatvarač
4. Srednja stezaljka

1. Pº®oø¹®a ºÿpaæe¸åø 5. Hå²¸øø ñac¹¿ ®peÿæe¸åø

2. �å¸¹ 6. ¦a¼®a

3. �epx¸øø ñac¹¿ ®peÿæe¸åø 7. Kp÷®

4. Cpeª¸øø ñac¹¿ ®peÿæe¸åø

1. ©p½²®a 5. ©oæ¸a ®æe¯a

2. �å¸¹ 6. ¦a¼®a

3. ¦op¸a ®æe¯a 7. Kaÿa® μa ¢½pμo 

4. Cpeª¸a ®æe¯a μa¹apø¸e

1. Käepide 5. Alumine klamber
2. Kruvi 6. Mutter
3. Ülemine klamber 7. Aas
4. Keskmine klamber

1. Rankena 5. Apatinis gnybtas
2. Varžtas 6. Veržlė
3. Viršutinis gnybtas 7. Apkaba
4. Vidurinis gnybtas

1. Roktura stienis 5. Apakšējā spaile
2. Skrūve 6. Uzgrieznis
3. Augšējā spaile 7.Ātrdarbības slēgs
4. Vidējā spaile

1. ©pò®a 5. ©oæ¸a c¹e¨a

2. ³ap¹®a 6. Hap¹®a

3. ¦op¸a c¹e¨a 7. ¡pμa ¢paa

4. Cpeª¸a c¹e¨a

4
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5 a) b)

6 a)

b)
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Zavisno od izvedbe – Opis delova – sl. 7–9

� μaåcå¯oc¹å o¹ ¯oªeæa —

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — påc. 7—9

� μaåcå¯oc¹ o¹ ¯oªeæa — 

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — íå¨. 7—9

Vastavalt mudelile – Osade kirjeldus – joon. 7–9

Priklausomai nuo konstrukcijos –
Dalių aprašymas – 7–9 pav.

Atkarībā no modeïa – Detaïu apraksts – 7–9. att.

³aåc¸o oª åμeª¢a¹a — Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — cæ. 7—9

 3

 4

 1  2

7

 7 2 6

 1
 5

8

 3

9

1. Spojnica drške 5. Glavni otvor
2. Okidno dugme 6. Gornja cev vratila
3. Obrtna ručka 7. Donja cev vratila
4. Vodeći žleb

1. Ò¹a¸¨ooe cýeÿæe¸åe 5. O¹epc¹åe  coeªå¸å-

2. Íå®cåpº÷óaø ®¸oÿ®a ¹eæ¿¸o¼ ¯ºí¹e

3. ³a²å¯¸aø pº®oø¹®a 6. �epx¸øø ò¹a¸¨a

4. Haÿpaæø÷óaø 

íå®cåpº÷óe¼ ®¸oÿ®å

7. H²¸øø ò¹a¸¨a

1. C½eªå¸å¹eæ ¸a ¹øæo¹o 4. Ka¸aæ

2. ¡º¹o¸ μa 5. Oc¸oe¸ o¹op

oco¢o²ªaa¸e 6. ¦op¸a ¹p½¢a ¸a aæa

3. ©p½²®a ¸a å¸¹ 7. ©oæ¸a ¹p½¢a ¸a aæa

1. Ühendusmuhv 5. Peaava
2. Vabastusnupp 6. Võllitoru ülaosa
3. Nupp 7. Võllitoru alaosa
4. Juhtsüvend

1. Strypo mova 5. Pagrindinė skylė
2. Įjungimo mygtukas 6. Viršutinis gofruotasis
3. Veržimo rankena vamzdis
4. Kreipiamasis griovelis 7. Apatinis gofruotasis

1. Roktura sajūgs 5. Galvenais caurums
2. Iedarbināšanas poga 6. Augšējā caurule
3. Vītòrokturis 7. Apakšējā caurule
4. Vadrievab

1. Cÿoj®a μa ªp²eùe 5. ¦æae¸ o¹op

2. Koÿñe μa ®æºñºaùe 6. ¦op¸a ýe®a ¸a ¹eæo¹o

3. ³aoj¸a pañ®a 7. ©oæ¸a ýe®a ¸a ¹eæo¹o

4. �oªeñ®å ®a¸aæ
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Opis delova – sl. 10–13

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — påc. 10—13.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — íå¨. 10—13

Osade kirjeldus – joon. 10–13

Dalių aprašymas – 10–13 pav.

Detaïu apraksts – 10–13. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — cæ. 10—13

1. Zaštitni lim na umetku 6. Kućište pogonskog 
za rezanje vratila

2. Zavrtnji 7. Prorez za sigurnosnu 
3. Učvršćenje zaštitnog lima šipku
4. Sigurnosna šipka 8. Rupa na košuljici vratila
5. Pogonsko vratilo 9. Umetak za rezanje

10. Držač sečiva

1. ³aóå¹¸¾¼ ®o²ºx 7. O¹epc¹åe  ñaò®e 

2. �å¸¹¾ peªº®¹opa

3. Cºÿÿop¹ 8. O¹epc¹åe  c¹ºÿåýe 

4. C¹oÿop¸¾¼ c¹ep²e¸¿ aæa

5. �aæ 9. Ka¹ºò®a c ¹på¯¯ep- 

6. C¹ºÿåýa aæa ¸o¼ æec®o¼

10. Íå®cåpº÷óaø òa¼¢a

1. ¥peªÿaμ¸a æa¯apå¸a 6. Kopÿºc ¸a 

¸a ÿpåc¹a®a¹a μaªå²aóåø aæ

μa pøμa¸e 7. Òæåý ¸a ÿpeªÿaμ¸åø 

2. �å¸¹oe æoc¹

3. ³axaóa¸e ¸a 8. O¹op ¸a ¹ºæ®a¹a 

ÿpeªÿaμ¸a¹a ¸a aæa

æa¯apå¸a 9. ¥påc¹a®a μa pøμa¸e

4. ¥peªÿaμe¸ æoc¹ 10. ©½p²añ ¸a oc¹påe¹o

5. ³aªå²aó aæ

 3

 1
 2

10

 4

 7

 8

 6  5
11

1. Trimmikaitse 6. Ajamivõlli korpus
2. Kruvid 7. Lukustusvarda ava
3. Kaitseplaadi 8. Võllipuksi ava

kinnitusalus 9. Trimmipea
4. Lukustusvarras 10. Terahoidik
5. Ajamivõll

1. Pjovimo antgalio 6. Pavaros veleno 
apsauginis skydelis korpusas

2. Varžtai 7. Išdroža blokavimo 
3. Apsauginio skydelio strypui

tvirtinimas 8. Veleno įdėklo anga
4. Blokavimo strypas 9. Pjovimo antgalis
5. Pavaros velenas 10. Peilio laikiklis

1. Griezējuzliktòa 6. Primārās vārpstas 
aizsargvairogs korpuss

2. Skrūves 7. Drošības stieòa sprauga
3. Aizsargvairoga 8. Vārpstas starpdetaïas 

nostiprinājums caurums
4. Drošības stienis 9. Griezējuzliktnis
5. Primārā vārpsta 10. Asmens nostiprinājums

1. ³aò¹å¹e¸ æå¯ ¸a 6. Kºîåò¹e ¸a ÿo¨o¸c-

ªoªa¹o®o¹ μa ®o¹o pa¹åæo

pe²eùe 7. O¹op μa μaò¹å¹¸a¹a

2. ³ap¹®å òåÿ®a

3. Hocañ ¸a μaò¹å¹¸åo¹ 8. O¹op μa ®æå¸o¹

æå¯ ¸a pa¹åæo¹o

4. ³aò¹å¹¸a òåÿ®a 9. ©oªa¹o® μa pe²eùe

5. ¥o¨o¸c®o pa¹åæo 10. ©p²añ ¸a ¸o²

12

 4

10

 9

13
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Opis delova – sl. 14–16

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — påc. 14—16.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — íå¨. 14—16

Osade kirjeldus – joon. 14–16

Dalių aprašymas – 14–16 pav.

Detaïu apraksts – 14.– 16. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — cæ. 14—16

 3

 4

 5

 2
 1

14

15

16

1. Navrtka 4. Sigurnosna šipka
2. Držač sečiva 5. Kućište pogonskog 
3. Sečivo za rezanje vratila

1. ¦a¼®a 4. C¹oÿop¸¾¼ c¹ep²e¸¿

2. Íå®cåpº÷óaø òa¼¢a 5. �aæ

3. Pe²ºóå¼ ¸o²

1. ¦a¼®a 4. ¥peªÿaμe¸ æoc¹

2. ©½p²añ ¸a oc¹påe¹o 5. Kopÿºc ¸a 

μaªå²aóåø aæ3. Pe²eóo oc¹påe

1. Mutter 4. Lukustusvarras
2. Terahoidik 5. Ajamivõlli korpus
3. Lõiketera

1. Veržlė 4. Blokavimo strypas
2. Peilio laikiklis 5. Pavaros veleno 

korpusas3. Peilis

1. Uzgrieznis 4. Drošības stienis
2. Asmens 5. Primārās vārpstas 

korpussnostiprinājums
3. Griezējasmens

1. Hap¹®a 4. ³aò¹å¹¸a òåÿ®a

2. ©p²añ ¸a ¸o² 5. ¥o¨o¸c®o pa¹åæo

3. Ho² μa pe²eùe
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Opis delova – sl. 17–19

* Zavisno od izvedbe

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — påc. 17—19

* � μaåcå ¯oc¹å o¹ åcÿoæ¸e¸åø

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — íå¨. 17—19

* � μaåcå¯oc¹ o¹ åμÿ½æ¸e¸åe¹o

Osade kirjeldus – joon. 17–19

* Sõltuvalt mudelist
Dalių aprašymas – 17–19 pav.

* Priklausomai nuo modelio
Detaïu apraksts –17–19. att.

* Atkarībā no modeïa
Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — cæ. 17—19

* ³aåc¸o oª åμeª¢a

1. Poluga za gas 6. Radni položaj (3) *
2. Utvrđivač poluge za gas * 7. Poluga prigušivača vazduha *
3. Prekidač za paljenje 8. Usisna pumpa/
4. Maksimalni položaj ručna pumpa

prigušivača vazduha (1) * 9. Uže startera
5. Srednji međupoložaj 

prigušivača vazduha (2) *

1. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø 5. ¥oæo²e¸åe oμªºò¸o¼ 

ªpocceæ¿¸o¼ μacæo¸®o¼ μacæo¸®å: «Ñac¹åñ¸o

2. Íå®ca¹op p¾ña¨a μa®p¾¹a» (2) *

ºÿpaæe¸åø ªpocceæ¿- 6. ¥oæo²e¸åe oμªºò¸o¼ 

¸o¼ μacæo¸®o¼ * μacæo¸®å: «¥oæ¸oc¹¿÷

3. �¾®æ÷ña¹eæ¿ μa²å¨a¸åø o¹®p¾¹a» (3) *

μacæo¸®o¼. 7. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø 

4. ¥oæo²e¸åe oμªºò¸o¼ oμªºò¸o¼ μacæo¸®o¼ *

μacæo¸®å: «¥oæ¸oc¹¿÷ 8. K¸oÿ®a pºñ¸o¼ ÿoª®añ®å 

μa®p¾¹a» (1) * ¹oÿæåa / ÿpa¼¯ep

9. ™pocå® c¹ap¹epa

A
 1

 2
 3

B

17

7
8

64 5

18

19

1. Æoc¹ ¸a ¨aμ¹a 6. Pa¢o¹¸o ÿoæo²e¸åe (3) *

2. Íå®ca¹op ¸a æoc¹a 7. Æoc¹ ¸a c¯º®aña *

¸a ¨aμ¹a * 8. C¯º®a¹eæ¸a ÿo¯ÿa/

3. Òaæ¹ep μa μaÿaæa¸e ÿpå¯ep

4. ¥½æe¸ c¯º®añ (1) * 9. �½²e ¸a c¹ap¹epa

5. ¥oæºc¯º®añ — ̄ e²ªå¸¸o 

ÿoæo²e¸åe (2) *

1. Gaasihoob 6. Tööasend (3) *
2. Gaasihoova lukk * 7. Õhuklapi hoob *
3. Süütelüliti 8. Täitepump/primer
4. Õhuklapp kinni (1) * 9. Starterinöör
5. Õhuklapp poolkinni,

vahepealne asend (2) *

1. Akceleratoriaus rankinio 5. Tarpinė sklendės
valdymo rankenėlė padėtis (2) *

2. Akceleratoriaus rankinio 6. Darbo padėtis (3) *
valdymo rankenėlės 7. Oro sklendės 
fiksatorius * valdymo svirtis *

3. Uždegimo jungiklis 8. Įleidžiamasis siurblys/
4. Visiškai uždaryta paleidiklis

sklendė (1) * 9. Starterio paleidimo lynas

1. Akseleratora svira 5. Vidēja droseles 
2. Akseleratora sviras starppozīcija (2) *

fiksators 6. Darba režīma pozīcija (3) *
3. Aizdedzes slēdzis 7. Droseles svira *
4. Pilnīga droseles 8. Uzsūcējsūknis/sūknītis

pozīcija (1) * 9. Palaides trose

1. Pañ®a μa ¨ac 6. Pa¢o¹¸a ÿoæo²¢a (3) *

2. Íå®cåpaùe ¸a pañ®a 7. Pañ®a μa caºx *

μa ¨ac * 8. ¥º¯ÿa μa ò¯º®ºaùe/

3. ¥pe®å¸ºañ μa ÿaæeùe ÿpaj¯ep

4. ¥oæo²¢a μa ÿoæ¸ caºx (1)*9. Cajæa μa c¹ap¹ºaùe

5. ¥oæo²¢a μa ÿoæoå¸a 

caºx (2) *

20
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Opis delova – sl. 24–26

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — påc. 24—26.

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — íå¨. 24—26

Osade kirjeldus – joon. 24–26

Dalių aprašymas – 24–26 pav. 

Detaïu apraksts – 24.–26. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — cæ. 24—26

1. Kućište kalema 4. Pritisno dugme
2. Opruga 5. Zupci za učvršćivanje
3. Kalem

1. Kopÿºc ®a¹ºò®å 3. Òÿºæ¿®a

c ¹på¯¯ep¸o¼ 4. ¦oæo®a ®a¹ºò®å

æec®o¼ 5. Íå®cåpº÷óåe μº¢ý¾

2. ¥pº²å¸a

21

22

23

24

1. Kopÿºc ¸a ¢o¢å¸a¹a 4. Koÿñe

2. ¥pº²å¸a 5. Íå®cåpaóå μ½¢ýå

3. ¡º¢å¸a

1. Pooli korpus 4. Vajutusnupp
2. Vedru 5. Hambad
3. Pool

1. Ritės korpusas 4. Išgaubta rankenėlė
2. Spyruoklė 5. Jungiamieji krumpliai
3. Ritė

1. Spoles korpuss 4. Pieskārienpoga
2. Atspere 5. Sazobes zobi
3. Spole

1. Kºîåò¹e ¸a ¸a¯o¹®a 4. Koÿñe μa 

2. ¥pº²å¸a ÿo¹ñº®¸ºaùe

3. Ha¯o¹®a 5. ³aÿýå μa 

æe²åò¹ºaùe

25

26
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Opis delova – sl. 33

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — påc. 33

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — íå¨. 33

Osade kirjeldus – joon. 33

Dalių aprašymas – 33 pav.

Detaïu apraksts – 33. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — cæ. 33

27

28

29

30

31

1. Poklopac vazdušnog filtra 3. Pričvrsna vezica
2. Vazdušni filtar

1. Kp¾ò®a oμªºò¸o¨o 3. Íå®ca¹op

íåæ¿¹pa

2. �oμªºò¸¾¼ íåæ¿¹p

1. Kaÿa® ¸a ½μªºò¸åø 3. ©p½²®a

íåæ¹½p

2. �½μªºòe¸ íåæ¹½p

1. Õhufiltri kaas 3. Kinnitusaas
2. Õhufilter

1. Oro filtro dangtelis 3. Laikančioji tvarslė
2. Oro filtras

1. Gaisa filtra vāks 3. Turētājsaistenis
2. Gaisa filtrs

1. Kaÿa® ¸a íåæ¹ep 3. Jaμåñe μa ªp²eùe

μa oμªºx

2. Íåæ¹ep μa oμªºx

32

2
1

3

33
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Opis delova – sl. 37–38

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — påc. 37—38

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — íå¨. 37—38

Osade kirjeldus – joon. 37–38

Dalių aprašymas – 37–38 pav.

Detaïu apraksts – 37.–38. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — cæ. 37—38

1. Poklopac vazdušnog 2. Regulator broja obrtaja
filtra pri praznom hodu

3. Svećica za paljenje

1. Kp¾ò®a oμªºò¸o¨o 3. Ceña μa²å¨a¸åø

íåæ¿¹pa

2.�å¸¹ pe¨ºæåpo®å

xoæoc¹o¨o xoªa

1. Kaÿa® ¸a ½μªºò¸åø 3. ³aÿaæå¹eæ¸a ceó

íåæ¹½p

2. Pe¨ºæa¹op ̧ a o¢opo¹å¹e

¸a ÿpaμe¸ xoª

3534

36

1. Õhufiltri kaas 3. Süüteküünal
2. Tühikäigupöörete

regulaator

1. Oro filtro dangtelis 3. Uždegimo žvakė
2. Tuščiosios eigos

reguliavimo varžtas

1. Gaisa filtra vaks 3. Aizdedzes svece
2. Apgriezienu skaita

tukšgaitā regulators

1. Kaÿa® ¸a íåæ¹ep 3. Ceîåñ®a μa ÿaæeùe

μa oμªºx

2. Pe¨ºæa¹op ¸a p¹e²å

o ÿpaμe¸ oª

2

1

37

0,63 mm

 3
38
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Kandke kõik andmed, mis on kirjas seadme 
andmeplaadil, järgmisele väljale.

Andmeplaadi leiate mootori lähedalt. 

Need andmed on väga olulised hilisemal seadme 
varuosade tellimisel ja klienditeenindusse pöördumisel.

Teie ohutuse tagamiseks

Kasutage seadet õigesti
Seade on ette nähtud ainult

– kasutamiseks käesolevas kasutusjuhendis antud 
kirjelduste ja ohutusjuhendite järgi;

– kasutamiseks elu- ja puhkepiirkondade hajasaladel;
– muruäärte ja väikeste murupindade niitmiseks või 

muru lõikamiseks raskesti ligipääsetavatest kohtadest, 
(nt põõsaste alt),

– võsa, põõsaste ja rägastiku lõikamiseks.
Igasugune muu kasutamine on mittesihipärane. 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 omavolilise muutmise tagajärjel 
tekkinud kahju eest.

Ohutusjuhised

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.
 Kontrollige seade enne kasutamist üle. 

Kahjustunud osad vahetage välja. Kontrollige üle, 
et kütusesüsteem ei lekiks. Veenduge, et kõik 
kinnitusvahendid on paigaldatud ja kinnitatud. 
Vahetage välja pragunenud, 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 2,41 mm läbimõõduga originaaljõhvi. 
Ärge kasutage kunagi metalltugevdusega nööri, ketti, 
köit vms. Need võivad murduda ning ohtlikult välja 
paiskuda.

 Ärge kunagi unustage pea, käte ja jalgade 
vigastamise ohtu.

 Vajutage gaasihooba ning veenduge, et see naaseks 
automaatselt 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 lõikesead-
messe 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 kaugusele, kuna õhku 
paiskuvad esemed võivad neid ohustada. Ka neil 
soovitatakse kanda silmakaitset. Kui keegi teile 
läheneb, lülitage kohe mootor ja lõikeseade välja.

Bensiinimootoriga murutrimmerite 
ohutusnõuded
Tähelepanu: Bensiin on väga tuleohtlik, bensiiniaurud 

võivad süttimisel plahvatada. Rakendage järgmisi 
ohutusmeetmeid:

 Hoidke bensiini ainult niisugustes mahutites, mis on 
selle ladustamiseks 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 kütusepaagi korki 
maha ega lisage kütust, kui mootor on veel kuum. 
Ärge kunagi kasutage seadet, kui kütusepaagi kork 
pole piisavalt kõvasti kinni keeratud. 
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 ümbruses ei oleks 
sädemeid ega lahtist tuld.
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Ohutusjuhised

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.

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

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

 Veenduge enne seadme sisselülitamist, et jõhvipool/
lõiketera ei puutu ühegi objektiga kokku.

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

 Ärge puudutage enne käivitamist lõikeseadmega 
võõrkehi.

 Töötage seadmega ainult päevavalguses või piisava 
valgustuse käes.

 Vältige juhuslikku käivitamist. 
Tõmmake starterinöörist alles siis, kui olete seadme 
kasutamiseks 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 käepidemest.

 Seadmega töötades kasutage alati õlarihma.
 Hoidke alati käed ja jalad liikuvatest osadest eemal. 

Ärge puudutage liikuvat lõikeseadet 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 kiiremini, kui see on 
servade lõikamiseks 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.

 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.

 Hooldus- ja remonttööde teostamiseks ning 
lõikeseadme vahetamiseks peatage seade ja lülitage 
mootor 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.

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

Töötamine metallist lõikenoaga 
(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.
 Kui liikuv tera satub vastu niisugust kohta, mida ei 

õnnestu kohe läbi lõigata, võib tekkida tagasilöök. 
Tagasilöök võib olla nii tugev, et see võib paisata 
seadme ja/või kasutaja mistahes suunda ning 
kasutaja võib kaotada kontrolli seadme üle. 
Tagasilöök võib tekkida ootamatult, kui tera jääb 
kusagile kinni. Selline olukord võib kergesti tekkida 
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.

 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.
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Ohutusjuhised

 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, mõranenud või nürid terad ära.

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

 Kui seade hakkab ebatavaliselt tugevalt vibreerima, 
tuleb mootor kohe SELT seisata. Vibreerimine 
tähendab probleeme. Enne töö jätkamist kontrollige 
hoolikalt üle, ega seadmel ei ole lahti tulnud polte või 
mutreid ega esine muid kahjustusi. Vajaduse korral 
parandage või vahetage kahjustunud osad välja.

Kui töö on lõpetatud
 Puhastage lõiketerad kodukeemia 

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.

 Hoiustage seadet kuivas ruumis luku taga või asetage 
see käeulatusest kõrgemale, et kaitsta seadet 
kahjustamise või omavolilise kasutamise eest. 
Hoiustage seadet lastele kättesaamatus 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 pakendijäägid kõrvaldage 
vastavalt kohalikele eeskirjadele.

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

Hoidke kasutusjuhend alles.

Ohutusmärgid ja rahvusvahelised sümbolid
Käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatakse seadmele kinnitatud ohutusmärke ning rahvusvahelisi sümboleid ja 
piktogramme. Kõigi ohutus-, paigaldus-, kasutus- ja remonttöid kirjeldavate juhistega tutvumiseks lugege 
kasutusjuhendit.

Sümbol Selgitus

Hoiatav sümbol
Tähistab ohtu, hoiatust või manitseb ettevaatusele. Võib esineda koos teiste sümbolite või 
piktogrammidega.

Lugege kasutusjuhendit
Kasutusjuhiste ja ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Lugege 
kasutusjuhendit enne, kui käivitate seadme või alustate tööd.

Kandke silma- ja kuulmiskaitseid
Tähelepanu: Õhku paiskuvad esemed ja tugev müra võivad põhjustada tõsiseid silmavigastusi ja 
kuulmiskahjustusi. Kandke seadmega töötamise ajal silma- ja kuulmiskaitseid.

Kandke peakaitset
Tähelepanu: Langevad esemed võivad põhjustada tõsiseid peavigastusi. Kandke seadmega töötamise 
ajal peakaitset.
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Ohutusjuhised

Sümbol Selgitus
Hoidke kõrvalised isikud eemal
Tähelepanu: Kõrvalised isikud, eriti aga lapsed ja loomad, peavad olema tööpiirkonnast vähemalt 15 m 
kaugusel.

Bensiin
Bensiinisegu valmistamiseks kasutage ainult puhast, värsket ja pliivaba bensiini.

Õli
Bensiinisegu valmistamiseks kasutage ainult kasutusjuhendis ette nähtud õli.

Üles paiskuvad ja pöörlevad osad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi!
Tähelepanu: Ärge kasutage seadet, kui kaitseplaat ei ole lõikamiseks õiges asendis. 
Hoidke liikuvast jõhvipoolist ja lõiketerast eemale.

Süütelüliti
SEES / START / TÖÖ

Süütelüliti
VÄLJAS või STOPP

Ohtlik! Kuum pind
Ärge puudutage kuuma summutit, või silindrit. Te võite end ära kõrvetada. Need osad kuumenevad 
töötamise ajal eriti ning on ka pärast seadme väljalülitamist tükk aega kuumad.

Terav tera
Tähelepanu: Tera kaitseplaadi juures, samuti lõiketera, on teravad. Tõsisest vigastusest hoidumiseks 
ärge puudutage lõiketera.

Õhuklapi seadistused
1 • ÕHUKLAPP KINNI käivitusasend.

2 • ÕHUKLAPP POOLKINNI vahepealne asend.

3 • Tööasend.

Suurim pöörlemiskiirus
Ärge laske seadmel töötada suurimast pöörlemiskiirusest kiiremini.
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Ohutusjuhised

Sümbol Selgitus
Kandke tugevaid jalatseid ja kindaid
Seadmega töötamise ajal kandke vastupidavaid saapaid ja töökindaid.

 Mitte tankida E85 spetsifikatsiooniga kütust.
E85 spetsifikatsiooniga kütuse (etanooli sisaldus >15%) kasutamine võib kahjustada mootorit. 
Kui tarvitatakse kütust, mille kasutamine ei ole lubatud, kaotab garantii kehtivuse. 

Paigaldusjuhend

Käepideme paigaldus ja seadistamine
1. Käepide paigaldage ülemise ja keskmise klambri 

vahele (joon. 1).
2. Hoidke need kolm detaili koos ja keerake neli (4) kruvi 

läbi ülemise klambri keskmisse klambrisse.
Viide: Ülemise ja keskmise klambri süvendid sobivad 

omavahel kokku ainult nõuetele vastava paigalduse 
puhul.

3. Asetage klambrid ja käepide varre peale alumise 
klambri kohale.

4. Hoidke iga kuuskantmutrit sõrmega alumise klambri 
süvendis. Keerake kruvid kergelt suure 
ristpeakruvikeerajaga kinni. Kui käepide on õigesti 
paigas, pingutage kõik kruvid.

5. Võtke seadmega tööasend (joon. 20) sisse ning 
reguleerige käepidet nii, et teil oleks sellest mugav 
kinni hoida.

6. Pingutage kruvisid ühtlaselt, kuni käepide on kindlalt 
kinni.

Õlarihma/kandesüsteemi paigaldamine 
ja seadistamine (vastavalt mudelile)
Lihtne õlarihm
1. Tõmmake rihm läbi pandla (joon. 3).
2. Tõstke rihm üle pea õlale.
3. Kinnitage rihmakonks metallaasa külge (joon. 4). 

Seadistage rihma pikkus sobivaks (joon. 5). 
Rakmed (kahekordne õlarihm)
1. Asetada kandesüsteem üle õlgade.
2. Panna kinni vöörihma sulgur. Vajaduse korral lasta 

järele (joon. 6a).

3. Seadistada õlarihm ja vöörihm õigele pikkusele/
laiusele (joon. 6a).

4. Fikseerida kandesüsteemi konks metallhoidikusse 
seadme küljes ja seadistada polster mugavale 
laiusele (joon. 6b).

Lõikeseadme või muude tarvikute 
eemaldamine
Viide: Lõikeseadmete paigaldamise ja eemaldamise 

hõlbustamiseks asetage seade maha või pange see 
töölauale.

1. Tarviku eemaldamiseks pöörake nuppu vastupäeva 
(joon. 7).

2. Vajutage vabastusnuppu ja hoidke nuppu all (joon. 7).
3. Hoidke ülemisest lainelisest torust kõvasti kinni ning 

tõmmake lõikeseade või muu tarvik ühendusmuhvist 
otse välja (joon. 8).

Lõikeseadme või muude tarvikute 
paigaldamine
1. Eemaldage ühendusmuhvilt ja tarvikult kate 

(valikuliselt).
2. Ühendusmuhvi lahtivõtmiseks pöörake nuppu 

vastupäeva (joon. 7).
3. Hoidke tarvikust kõvasti kinni ja lükake otse 

ühendusmuhvi, kuni see fikseerub (joon. 8).
Viide: Ühendamine on lihtsam, kui vabastusnupp on 

juhtsüvendiga kohakuti (joon. 7).
4. Kinnitamiseks pöörake nuppu päripäeva (joon. 9). 

Enne töö alustamist kontrollige, et nupp oleks kõvasti 
kinni.
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Lõiketera kaitsekatte eemaldamine ja 
paigaldamine (sõltub mudelist)
Kui kasutate seadet võsalõikurina (lõiketeraga), 
eemaldage trimmikaitse.

Trimmikaitse eemaldamiseks keerake plaadi 
kinnitusalusest kolm (3) kruvi lameda kruvikeerajaga välja 
(joon. 10). Hoidke osad edaspidiseks kasutamiseks alles.

Kui kasutate seadet murutrimmerina, paigaldage 
trimmikaitse.

Lõikeseadmele kaitseplaadi paigaldamiseks keerake see 
lameda kruvikeeraja abil kolme (3) kruviga plaadi 
kinnitusaluse külge. Pingutage kruvid (joon. 10).

Lõikeseadme eemaldamine ja lõiketera 
paigaldamine (sõltub mudelist)
Viide: Lõiketera või lõikeseadme eemaldamise ja 

paigaldamise hõlbustamiseks asetage seade maha 
või pange see töölauale.

Trimmipea eemaldamine
Viide: Kinnitage kaitsekate eelnevalt lõiketera peale.
1. Seadke võllipuksi ava lukustusvarda avaga kohakuti 

ning pange lukustusvarras võllipuksi avasse 
(joon. 11).

2. Hoidke lukustusvarras paigal, s.t seadme varre 
vastas (joon. 12).

3. Lukustusvarrast kinni hoides eemaldage lõikeseade, 
pöörates see päripäeva ajamivõllilt maha (joon. 13). 
Hoidke trimmipea edaspidiseks kasutamiseks alles.

Lõiketera paigaldamine
4. Eemaldage trimmikaitse. Vt trimmipea eemaldamise 

ja paigaldamise kirjeldust.
5. Asetage lõiketera ajamivõllile (joon. 14).
6. Pange lõiketera ajamivõlli korpusel keskkohale 

(joon. 14).
7. Veenduge, et lõiketera on keskkohas ning korralikult 

vastu ajamivõlli korpust.
8. Seadke võllipuksi ava lukustusvarda avaga kohakuti 

ning pange lukustusvarras võllipuksi avasse 
(joon. 11).

9. Asetage lõiketera kinnitus ja mutter ajami võllile 
(joon. 14). Kontrollige, et tera oleks nõuetekohaselt 
paigaldatud.

10. Pingutage mutrit vastupäeva, hoides samal ajal 
lukustusvarrast kinni (joon. 15). 
– Pingutusmoment 37 Nm –

 Kui teil ei ole pingutusvõtit käepärast, keerake mutrit 
seni, kuni surute terahoidiku vastu võllipuksi. 
Kontrollige üle, et tera oleks korralikult paigaldatud 
ning keerake siis mutrit veel ¼ kuni ½ pööret 
vastupäeva (joon. 15)

11. Eemaldage lukustusvarras lukustusvarda avast.
12. Eemaldage lõiketera kaitsekate.

Lõiketera eemaldamine ja trimmipea 
paigaldamine (sõltub mudelist)
Lõiketera eemaldamine
1. Kinnitage kaitsekate eelnevalt lõiketera peale.
2. Seadke võllipuksi ava lukustusvarda avaga kohakuti 

ning pange lukustusvarras võllipuksi avasse 
(joon. 11).

3. Hoidke lukustusvarras paigal, s.t seadme varre 
vastas (joon. 12).

4. Lukustusvarrast kinni hoides lõdvestage tera mutter, 
selleks keerake seda mutrivõtme või silmusvõtmega 
päripäeva (joon. 16).

5. Eemaldage mutter, terahoidik ja tera. Hoidke mutter 
koos teraga edaspidiseks kasutamiseks alles. 
Hoidke neid lastele kättesaamatus kohas.

Lõikeseadme või muu tarviku paigaldamine
6. Seadke võllipuksi ava lukustusvarda avaga kohakuti 

ning pange lukustusvarras võllipuksi avasse 
(joon. 11). Asetage terahoidik ajamivõllile lameda 
pinnaga vastu ajamivõlli korpust (joon. 13). 
Keerake lõikeseade vastupäeva ajamivõllile. 
Pingutage tugevalt.

Viide: Et lõikeseade töötaks korralikult, paigaldada 
terahoidik ajamivõllile sellises asendis nagu joonisel 
näidatud.

7. Eemaldage lukustusvarras.
8. Paigaldage trimmipea. Vt trimmipea eemaldamise ja 

paigaldamise kirjeldust.
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Teavet õli ja kütuse kohta

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

Soovitused bensiini kasutamiseks
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 kallake bensiinipaaki 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.

Kasutage alati puhast, värsket pliivaba bensiini 
(maksimaalselt 30 päeva seisnud). 

Minimaalne oktaanarv: 91 ROZ

Kütuse lisamine
 Võtke maha kütusepaagi kork.
 Täitke kütusepaak. Ärge kallake paaki kunagi liiga 

täis!
 Sulgege bensiinipaak korralikult.
 Enne kui käivitate mootori, viige seade 

tankimiskohast/kütusemahutist ca 10 m kaugusele.

Vt õli ja bensiini segamise juhiseid
Vana ja/või valesti segatud kütus on seadme 
ebakorrektse töö peamiseks põhjuseks. 
Kasutage ainult puhast, värsket ja pliivaba bensiini. 
Järgige täpselt õige bensiini/õli segamise juhiseid.

Valmistage 2-taktilisest mootoriõlist ja pliivabast 
bensiinist õige vahekorraga segu, 1:40 (2,5 %). 
Ärge valmistage segu kütusepaagis.

Kasutusjuhend

Mootori käivitamine
Märkus: Mootor kasutab täiustatud käivitustehnoloogiat 

(Advanced Starting Technology™ – vedrustusega 
käivitus), mis vähendab käivitamisel oluliselt jõukulu. 
Te peate tõmbama käivitusnööri nii kaugele välja, 
kuni mootor ise (vedruga) käivitub. Nööri ei ole vaja 
tugevalt tõmmata, kuna tõmbele ei teki tugevat 
vastupanu. Pidage meeles, et see käivitusmeetod on 
erinev (ja palju lihtsam) sellest, mida te seni tunnete.

1. Segage bensiin õliga. Täitke kütusepaak seguga. 
Vt õli ja bensiini segamise juhiseid.

2. Seadke lüliti asendisse SEES [I] (joon. 17).
Märkus: Mõningatel mudelitel on lüliti pidevalt asendis 

SEES [I].

Nõuanne: Kui käivitate seadet, mida pole pikemat 
aega kasutatud (või seade on uus või raskesti 
käivituv), vajutage täitepumpa 20 korda. 

3. Vajutage täitepumpa aeglaselt 10 korda põhjani. 
Kütus peab olema pumbas nähtav (joon. 18). 
Juhul kui see ei ole nii, vajutage veel kolm korda või 
rohkem, kuni te näete kütust.

Õhuklapiga seadmed
4. Seadke õhuklapp asendisse 1 (joon. 18).

Nõuanne: Kontrollige, et õhuklapp fikseerub 
asendis (1).

5. Seade maapinnal, suruge gaasihoova lukustust ja 
vajutage gaasihooba  Hoidke gaasihooba 
allavajutatult. Tõmmake starterinööri kontrollitud 
ja ühtlaste liigutustega 5 korda (joon. 19). 

6. Seadke õhuklapp asendisse 2 (joon. 18).
7. Mootori käivitamiseks tõmmake starterinööri 

kontrollitud ja ühtlaste liigutustega 1–5 korda 
(joon. 19).

8. Mootori soojendamiseks vajutage gaasihooba 
15 kuni 30 sekundit. 

Märkus: Madalatel temperatuuridel võib mootori 
soojenemiseks ja suurima kiiruse saavutamiseks 
kuluda rohkem aega.

Märkus: Seade on soe, kui mootor kiirendab ilma 
tõrketa.

9. Kui mootor on soe, seadke õhuklapp asendisse 3 
(joon. 18). Nüüd on seade töövalmis.

Kui... mootor tõrgub, seadke õhuklapp tagasi asendisse 
2 (joon. 18) ja laske mootoril veel soojeneda.

Kui...  mootor ei käivitu, korrake punkte 3–7.
Kui... Sooja mootori käivitamiseks ei ole vaja õhuklappi 

kasutada. Seadke lüliti asendisse SEES [I] ja 
õhuklapp asendisse 2.

Kui... Seadke õhuklapp asendisse 3, kui mootor 
käivitamisel üle ujutatakse. Vajutage gaasihooba. 
Tõmmake tugevalt starterinööri. Mootor peaks 
käivituma 3 (kolme) kuni 8 (kaheksa) tõmbega.
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Kasutusjuhend

Õhuklapita seadmed
1. Tõmmake starterinööri kontrollitult ja ühtlaste 

liigutustega, kuni mootor käivitub (joon. 19).
Märkus: Käivitamise ajal ei tohi vajutada gaasihoovale.
2. Kui mootor on käivitunud, oodata 10–15 sekundit 

ning alles siis vajutada gaasihoovale.
Kui... mootor ei käivitu, käivitada uuesti.

Mootori seiskamine
1. Vabastage gaasihoob (joon. 17). 

Laske seadmel tühikäigul maha jahtuda.
2. Seada lüliti (sõltuvalt mudelist) asendisse 

VÄLJAS [0] ja hoida seni (sõltuvalt mudelist), 
kuni mootor lülitub välja (joon. 17).

Murutrimmeri hoidmist
Enne seadme kasutamist võtke sisse tööasend 
(joon. 20). 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 lõigatavaid heintaimi, et kasutaja ei peaks 
kummarduma.

Trimmeri jõhvi pikkuse seadistamine 
(sõltub mudelist)
Lõikeseadme vajutusnupp võimaldab teil trimmeri jõhvi 
pikendada ilma mootorit peatamata. 
Jõhvi pikendamiseks vajutage lõikepead kergelt vastu 
maad (joon. 21), lastes trimmeril samal ajal suurel kiirusel 
edasi töötada.
Viide: Trimmeri jõhv peaks alati olema maksimaalse 

pikkusega. Mida lühem on trimmeri jõhv, seda 
raskem on seda pikendada.

Iga vajutus pikendab lõikejõhvi umbes 25 mm. 
Üks lõikeseadme kaitseplaadi tera lõikab jõhvi õigele 
pikkusele tagasi, kui jõhv on liiga pikalt väljas. 
Vajutusnuppu vajutada vastu paljast maapinda või kõva 
pinnast. Kui te püüate trimmeri jõhvi pikendada 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 tulemuse saavutamiseks 
trimmimisel
 Hoidke lõikepea maapinnaga paralleelselt.
 Lõigake ainult jõhviotsaga, eriti müüri äärest. 

Rohkem kui ainult jõhviotsaga lõikamine vähendab 
lõikamise efektiivsust ja võib põhjustada mootori 
ülekoormust.

 20 cm kõrgemat rohtu lõigake madalamaks etapiliselt, 
et vältida jõhvi enneaegset kulumist ja mootori 
vastupanu teket.

 Võimaluse korral lõigake vasakult paremale. 
Paremale poole liikudes lõikab seade paremini. 
Lõigatud muru heidetakse kasutajast 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 järgimisest;
 sellest, milliseid heintaimi lõigatakse
 ja kust neid lõigatakse

Näiteks maja seina äärest lõikamisel 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 (joon. 22).

Lõiketera kasutamine (sõltub mudelist)
Enne seadme kasutamist võtke sisse tööasend 
(joon. 20). 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 kinnikiilu-
misel seadmel tekkivad tagasilöögi ohud ja kasutaja 
või kolmandate isikute vigastamisohud väiksemad;

 lõikamisel liigutage oma ülakeha paremalt vasakule;
 kui te parajasti ei lõika, laske gaasihoob lahti ning 

lülitage mootor tühikäigule; 
 liigutage seadet tera pöörlemisega samas suunas. 

Nii on parem lõigata.
 kui lõige on tehtud, liikuge paari sammu võrra edasi 

ning võtke uuesti sisse tööasend;
 lõiketeral on ka teine lõikeserv; selle kasutamiseks 

võtke tera välja, pöörake ümber ja paigaldage uuesti.
Kuidas vältida heintaimede tera ümber mähkumist

 lõigake täisgaasil;
 lõikamisel liigutage seadet paremalt vasakule 

(joon. 23);
 ärge tõmmake seadet mööda äsja niidetud rada tagasi.
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Tähelepanu: Enne kõiki töid seadmega:
– 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.

Kuidas paigaldada lõikejõhvi (sõltub mudelist)
Käesolevast lõigust leiate nii Split-Line™ kui ka tavalise 
standardjõhvi paigaldamise.

Varujõhvina kasutage alati jõhvi, mille läbimõõt on 
2,41 mm. Kui te kasutate muu pikkusega jõhvi, kui siin 
antud, võib mootor üle kuumeneda või tekkida tõrge 
mootori töös.

Lõikejõhvi vahetamiseks on kaks võimalust:

 kerida seesmisele poolile peale uus jõhv
 paigaldada uus pool, millele on jõhv juba peale 

keritud

Seesmisele poolile uue jõhvi pealekerimine
1. Hoidke välimist pooli ühe käega kinni ja keerake 

vajutusnupp teise käega päripäeva maha (joon. 24). 
Kontrollige, et kruvi vajutusnupu sees liigub vabalt. 
Kui vajutusnupp on kahjustunud, vahetage see välja.

2. Võtke seesmine pool välimisest poolist välja 
(joon. 24).

3. Eemaldage seesmiselt poolilt vedru (joon. 24).
4. Seesmist pooli, vedru, võlli ja välimise pooli sisepinda 

puhastage puhta lapiga (joon. 25).
5. Kontrollige, et seesmise ja välimise pooli hambad ei 

oleks kulunud (joon. 26). Vajaduse korral tehke 
karedad servad siledaks või vahetage poolid välja.

Viide: Topeltjõhvi (Split-Line™) saab kasutada ainult 
pooliga, millel on pilukujulised augud. Tavalist jõhvi 
saab kasutada mõlemat tüüpi pooliga. Mis tüüpi pool 
teil on, saate kindlaks teha joonise 27 abil.

Viide: Kui hakkate seadmele trimmeri jõhvi paigaldama, 
võtke alati õige pikkusega jõhv. Kui jõhv on liiga pikk, 
võib juhtuda, et see ei tule poolist korralikult välja.

Tavalise jõhvi paigaldamine
Split-Line™ paigaldamist lugege palun punkti 8 alt.
6. Võtke umbes 7,3 meetri pikkune uus jõhv ja murdke 

keskelt kokku. Tõmmake üks ots läbi ühe ja teine ots 
läbi teise pooli ava (joon. 28). Tõmmake jõhv läbi pooli 
nii, et silmus jääks võimalikult väike.

7. Kerige jõhv tihedalt, ühtlaste kihtidena poolile 
(joon. 29). Kergige jõhv poolile näidatud suunas. 
Pange nimetissõrm mõlema jõhvi vahele, et jõhvid 
omavahel segi ei läheks. Jõhvi otsad ei tohi jääda 
pealistikku. Edasi punkti 11 alt.

Split-Line™
8. Võtke umbes 3,65 meetrine uus tükk jõhvi. Pange üks 

jõhvi ots läbi ühe pooli ava (joon. 30). Tõmmake jõhv 
läbi pooli, jättes umbes 10 cm pikkuse otsa välja.

9. Pange jõhvi ots läbi pooli teise augu ja tõmmake jõhv 
pingule, et silmus jääks võimalikult väike (joon. 30).

10. Enne kerimist jaotage jõhv umbes 15 cm pikkuselt.
11. Kergige jõhv poolile näidatud suunas tihedalt, 

ühtlaste kihtidena.
Viide: Kui jõhv keritakse poolile märgitud suunale 

vastupidises suunas, ei saa lõikeseade õigesti 
töötada.

12. Pange jõhvi otsad mõlemasse kinnituspilusse 
(joon. 31).

13. Tõmmake jõhvi otsad läbi pooli korpuse avade ja 
asetage pool koos vedruga pooli korpusse (joon. 24). 
Suruge pool ja korpus kokku. Hoidke pooli ja korpust 
kinni ning tõmmake tugevalt mõlemast jõhvi otsast, 
et jõhv tuleks pooli korpuse kinnituspiludest välja.

Viide: Enne kui paigaldate lõikeseadme tagasi, peab 
poolile olema vedru peale pandud..

14. Hoidke pool oma kohal ja paigaldage vajutusnupp 
vasakule keerates. Pingutage tugevalt.

Kuidas paigaldada valmis keritud jõhviga pooli 
1. Hoidke välimist pooli ühe käega kinni ja keerake 

vajutusnupp teise käega päripäeva maha (joon. 24). 
Kontrollige, et kruvi vajutusnupu sees liigub vabalt. 
Kui vajutusnupp on kahjustunud, vahetage see välja.

2. Võtke seesmine pool välimisest poolist välja 
(joon. 24).

3. Eemaldage seesmiselt vanalt poolilt vedru (joon. 24).
4. Puhastage seesmist pooli, vedru, võlli ja välimise 

pooli sisepinda puhta lapiga.
5. Pange vedru uue seesmise pooli sisse.
Märkus: Enne kui paigaldate tagasi jõhvi pooli, peab 

seesmisele poolile olema vedru peale pandud.
6. Tõmmake jõhvi otsad läbi välimise pooli aasade 

(joon. 32).
7. Asetage välimisse pooli uus seesmine pool (joon. 32). 

Vajutage mõlemad poolid omavahel kokku. 
Hoidke seesmist ja välimist pooli kinni ning tõmmake 
tugevalt mõlemast jõhvi otsast, et jõhv tuleks pooli 
kinnituspiludest välja.

8. Hoidke seesmist pooli kinni ja keerake vajutusnupp 
vastupäeva jälle korralikult kinni.

Õhufiltri puhastamine
Puhastage ja õlitage õhufiltrit kümne töötunni järel. 
Nende osade korralik hooldus on väga tähtis. Kui õhufiltrit 
ei puhastata ega hooldata, kaotab garantii oma kehtivuse 
(müügigarantii).

1. Avada õhufiltri kate: Suruda kinnitusaasale (3) 
ja avada kate (1) (joon. 33).

2. Võtta õhufilter (2) maha (joon. 33).
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3. Peske filtrit vee ja puhastusvahendiga (joon. 34), 
loputage korralikult, laske nõrguda ning täielikult 
ära kuivada.

4. Katke filter kerge puhta õli (SAE 30) kihiga (joon. 35).
5. Pigistage filtrit, et õli jaotuks ühtlaselt ning liigne õli 

tuleks välja (joon. 36).
6. Paigaldage filter.
7. Sulgeda õhufiltri kate, kontrollida, et see lukustub.
Märkus: Seadme kasutamisel ilma õhufiltrita kaotab 

garantii (müügigarantii) kehtivuse.

Karburaatori seadistamine
Tühikäigu pöörete arvu saab seadistada kruviga (joon. 37). 
Seda seadistust lasta teha ainult vastavas töökojas.

Süüteküünla kontrollimine/vahetamine
Kasutage süüteküünalt Champion RDJ7J (või muud 
samaväärset süüteküünalt). Õige sädevahemik on 
0,63 mm. Eemaldage süüteküünal iga 50 töötunni järel 
kontrollimaks selle seisukorda.

1. Peatage mootor ja laske mootoril maha jahtuda. 
2. Tõmmake süüteküünla pistik välja.
3. Puhastage süüteküünla ümbrus. 
4. Keerake süüteküünal süüteküünlavõtmega 

vasakule välja.
5. Kontrollige/seadistage sädevahe 0,63 mm (joon. 38).
Viide: Vahetage välja kahjustatud, tahmunud või 
määrdunud küünal.

6. Keerake süüteküünal sisse ja pingutage pöörde-
momendiga 12,3–13,5 Nm. Ärge pingutage liiga 
tugevalt.

Puhastamine
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. Niisked kohad pühkige kuivaks pehme 
lapiga.

Hoiustamine
 Ärge jätke kunagi seadet seisma paagiga, kus on veel 

kütust või kus aurud võivad puutuda kokku sädemete 
või lahtise tulega.

 Enne hoiukohta viimist laske mootoril maha jahtuda.
 Hoiustage seadet kuivas ruumis luku taga või asetage 

see käeulatusest kõrgemale, et kaitsta seadet 
kahjustamise või omavolilise kasutamise eest. 
Hoidke seade laste käeulatusest eemal.

Pikaajaline hoiustamine
Seadme pikemat aega hoiustamiseks toimige järgmiselt:

1. Laske kogu kütus kütusepaagist tagasi mahutisse, 
kus hoiustatakse sama 2-taktilist kütusesegu. 
Ärge kasutage kütust, mida on hoitud üle 30 päeva.

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

3. Laske mootoril maha jahtuda. 
Eemaldage süüteküünal ja kallake silindrisse 30 ml 
kõrgekvaliteetset mootoriõli või 2-taktilist õli. 
Õli jaotamiseks tõmmake aeglaselt starterinööri. 
Paigaldage süüteküünal tagasi.

Viide: Enne murutrimmeri käivitamist pärast pikemaajalist 
hoiustamist eemaldage süüteküünal ja kallake silindrist 
kogu õli välja.

4. 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.

5. Hoiustage seadet kuivas ruumis luku taga või asetage 
see käeulatusest kõrgemale, et kaitsta seadet 
kahjustamise või omavolilise kasutamise eest. 
Hoidke seade laste käeulatusest eemal.

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 
müügigarantii raames tasuta, kui vea põhjuseks on 
materjali või tootja viga. Reklamatsiooni puhul võtke 
ühendust müüjaga või firma lähima harukontoriga.
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Vea kõrvaldamine

Küsimuste puhul võtke ühendust kohaliku volitatud müügiesindajaga.
Käesoleva kasutusjuhendi informatsioon, illustratsioonid ja spetsifikatsioonid vastavad kõige värskematele andmete, mis 
olid saadaval toote kohta kasutusjuhendi trükkimise ajal. Jätame endale õiguse muudatuste tegemiseks ilma ette 
teatamata. 

Mootor ei käivitu
Põhjus Lahendus

Süütelüliti on asendis VÄLJAS Seadke lüliti asendisse SEES

Kütusepaak on tühi Täitke kütusepaak.

Täitepumbale ei vajutatud piisavalt Vajutage täitepumpa aeglaselt 10 korda kuni lõpuni.

Mootor on üle ujutatud Õhuklapiga seadmed:
Proovige käivitada tööasendis õhuklapiga.

Õhuklapita seadmed:
Vajutage gaasihooba ja tõmmake starterinöörist.

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

Süüteküünal on must Vahetage või puhastage süüteküünal.

Mootor ei tööta tühikäigul ühtlaselt
Põhjus Lahendus

Õhufilter on ummistunud Puhastage või vahetage õhufilter.

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

Karburaator on valesti seadistatud Laske karburaatorit klienditeeninduse spetsialistil 
seadistada

Mootor ei kiirenda
Põhjus Lahendus

Kütus on vana või vale Tühjendage kütusepaak/lisage värsket kütusesegu

Karburaator on valesti seadistatud Laske karburaatorit klienditeeninduse spetsialistil 
seadistada.

Mototoril ei ole jõudu või mootor jääb lõikamiseL seisma
Põhjus Lahendus

Lõikepea on rohtu täis Peatage mootor ja puhastage lõikeseade.

Määrdunud õhufilter Puhastage või vahetage õhufilter.

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

Karburaator on valesti seadistatud Laske karburaatorit klienditeeninduse spetsialistil 
seadistada.

Lõikeseade ei väljasta jõhvi
Põhjus Lahendus

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.




