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•	 Lue	tämä	käyttöohje	ja	perehdy	kunnolla	sen	sisältöön.
•	 Tämä	puutarhatyökalu	on	suunniteltu	ruohon,	rikkaruohojen	ja		

pensaiden	leikkausta	varten.
Käytä	ainoastaan	tässä	mainittuun	käyttötarkoitukseen.

•	 Minimoi	käyttäjän	ja	muiden	henkilöiden	loukkaantumisriski.
•	 Käytä	aina	suojalaseja	käyttäessäsi	tätä	konetta.
•	 Älä	käytä	tai	huolla	tätä	puutarhatyökalua	ennen	kuin	olet			

ymmärtänyt	tämän	käyttöohjeen.
•	 Pidä	tämä	käyttöohje	käden	ulottouvilla,	jotta	voit	tutkia	sitä	aina,	

kun	sinulla	on	kysyttävää	tämän	työvälineen	käytöstä.

VAROITUS!

SHINDAIWA-KONEEN OMISTAJAN/KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

T2510 RUOHOTRIMMERI
C2510 RAIVAUSSAHA
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Tämä	ohjekirja	sisältää	erityisiä	
“Huomautuksia”.

TÄRKEÄÄ!
Tässä käsikirjassa kuvatut toimenpiteet 
on tarkoitettu avuksi, jotta hyötyisit 
puutarhatyökalusta mahdollisimman 
paljon, ja suojaamaan käyttäjää ja muita 
henkilöitä. Nämä toimenpiteet ovat ohjeet 
puutarhatyökalun turvalliseen käyttöön 
useimmissa olosuhteissa, eikä niiden 
tarkoituksena ole korvata käyttöalueella 
voimassa olevia käyttöturvallisuussääntöjä 
ja/tai -lakeja. Jos sinulla on kysyttävää 
2510-sarjan käsikäyttöisestä työkalusta 
tai jos et ymmärrä jotakin tämän käsikirjan 
kohtaa, Shindaiwan jälleenmyyjä auttaa 
mielellään. Voit myös ottaa yhteyden 
Shindaiwa, Inc:iin tämän käsikirjan takana 
olevassa osoitteessa.

HuomautuksetJohdanto

SIVU

Shindaiwa	2510	-sarjan	käsikäyttöiset	
puutarhatyökalut	on	suunniteltu	ja	
valmistettu	tehokasta	suorituskykyä	ja	
luotettavuutta	silmällä	pitäen	laadusta,	
käyttömukavuudesta,	käyttöturvallisuudesta	
ja	lujuudesta	tinkimättä.	
Shindaiwan	moottorit	edustavat	alan	
johtavaa	korkean	suorituskyvyn	teknologiaa.	
Ne	ovat	erityisen	tehokkaita	ja	kevyitä,	ja	
niiden	päästöt	ovat	huomattavan	pienet.	
Omistajana/käyttäjänä	huomaat	pian	itse,	
miksi	Shindaiwa	on	aivan	omaa	luokkaansa!

																																																																											
Shindaiwa	Inc.	pidättää	oikeuden	
tehdä	muutoksia	tuotteisiin	ilman	
etukäteisilmoitusta,	eikä	sillä	ole	
velvollisuutta	tehdä	muutoksia	aikaisemmin	
valmistettuihin	tuotteisiin.
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Sisältö

TÄRKEÄÄ!
Tämän omistajan/käyttäjän käsikirjan 
sisältämät tiedot kuvaavat julkaisuhetkellä 
saatavana olevia työkaluja.  

HUOMIO!
Lauseke, joka alkaa sanalla 
“HUOMIO”, sisältää toimia, joihin 
tulisi ryhtyä  mekaanisten vaurioiden 
välttämiseksi.

VAROITUS!

Varoitusta edeltää kolmionmuotoinen 
huomiomerkintä ja sana “VAROITUS”. 
Se sisältää tietoa, joka vaatii toimia  
vakavan loukkaantumisen estämiseksi.

HUOMAUTUS:
Lauseke,	joka	alkaa	sanalla	“HUOMAUTUS”,	
sisältää	hyödyllistä	tietoa,	joka	voi	helpottaa	
työntekoa.

TÄRKEÄÄ!
Lauseke, joka alkaa sanalla        
“TÄRKEÄÄ”, sisältää erityisen 
huomionarvoista tietoa.

Lue tämä käyttäjän käsikirja ja 
noudata sen ohjeita. Ohjeiden 
noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa vakavia vammoja.

Käytä suojalaseja ja 
kuulosuojaimia koko ajan 
tätä puutarhatyökalua 
käytettäessä.

Käytä liukuesteellisiä 
käsineitä, pitkiä housuja 
ja turvajalkineita tätä 
puutarhatyökalua 
käytettäessä.

Varmista, että muut henkilöt 
pysyvät 15 metrin etäisyydellä 
työkalusta.

Varo työkalusta lentäviä 
esineitä.

Leikkausvarren 
maksiminopeus (min-1).

Melutaso (mitattu  
2000/14/EY:n mukaisesti).
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AINA suojalaseja suojaksi koneesta 
lentäviltä esineiltä.

ÄLÄ KOSKAAN käytä moottoria 
kuljetuksen aikana.

ÄLÄ KOSKAAN käytä moottoria 
sisätiloissa! Varmista, että käyttöalueella 
on hyvä tuuletus. Moottorin pakokaasu 
voi aiheuttaa vakavia vammoja tai 
kuoleman.

AINA lika ja piilojätteet, jotka voivat 
lentää itseäsi tai muita henkilöitä kohti.

Yleisturvallisuus

Oikein varustettu käyttäjä

Aina kiinni kummallakin kädellä.

Käytä ihoa myötäileviä vaatteita jalkojen ja käsivarsien 
suojaamiseksi. Käsineet tarjoavat lisäsuojan, ja niiden käyttöä 
suositellaan vahvasti. Älä käytä vaatteita tai koruja, jotka 
voivat jäädä kiinni työkaluun tai kasvillisuuteen. 
Kiinnitä hiukset olkapäiden tason yläpuolelle. 
ÄLÄ KOSKAAN käytä shortseja!

Käytä kuulosuojaimia ja leveälieristä hattua 
tai kypärää.

Aina silmäsuojia, kuten suojalaseja tai 
kasvosuojusta.

Pysy aina pois pyörivän trimmerin siiman tai 
terän tieltä, äläkä nosta liikkuvia osia lantion 

yläpuolelle.

Käytä asianmukaisia jalkineita (liukuesteellisiä 
saappaita tai kenkiä): älä käytä avokärkisiä 
kenkiä tai sandaaleja. Älä koskaan käytä 
työkalua avojaloin!

Seiso tukevasti, äläkä kurkota 
työkalulla – säilytä tasapaino 
aina työkalua käyttäessäsi.

Aina, että työkaluun on asennettu 
asianmukainen ja kunnossa oleva  

leikkaavan osan suojus.
Kuva 1

Työturvallisuus
Shindaiwa-trimmerit	pyörivät	erittäin	suurella	
nopeudella	ja	voivat	aiheuttaa	vakavia	vammoja	
tai	loukkaantumisia,	jos	niitä	käytetään	väärin.	
Älä	koskaan	anna	kokemattomien	henkilöiden	
käyttää	tätä	työkalua!

Ole varuillasi
Sinun	on	oltava	fyysisesti	ja	henkisesti	
kunnossa,	jotta	voit	käyttää	tätä	työkalua	
turvallisesti.	

VAROITUS!

VAROITUS!

Älä koskaan käytä moottorilla 
varustettua työkalua, jos olet väsynyt 
tai jos olet alkoholin, huumausaineiden, 
lääkityksen tai muiden aineiden 
vaikutuksen alainen, sillä ne voivat 
vaikuttaa toiminta- tai harkintakykyysi.Älä koskaan asenna työkaluun 

luvattomia lisävarusteita. Älä käytä 
lisävarusteita, joita Shindaiwa ei ole 
hyväksynyt käytettäväksi tämän työkalun 
kanssa. 

Aina olkahihnaa tai valjaita käyttäessäsi terällä varustettua 
työkalua.

n Trimmeriä ei saa koskaan käyttää 
viallisten tai tärinänestopehmusteiden 
kanssa tai niiden kokonaan puuttuessa. 
Pitkäaikainen tärinälle altistuminen voi 
vaurioittaa käsiä, erityisesti verisuonia, 
luita, niveliä, hermostoa tai lihaksia. 
Vaihda vaurioituneet pehmusteet 
välittömästi tärinän vähentämiseksi. Iän 
tai sään vaikutuksen takia kovettuneet 
pehmusteet tulisi myös vaihtaa.

n Pitkäaikainen kovalle melulle 
altistuminen voi aiheuttaa pysyvää 
kuulon heikentymistä. Asianmukaisten 
kuulosuojainten käyttö vähentää tätä 
vaaraa. 

VAROITUS!

VAROITUS!

Tämän työkalun aiheuttamat pakokaasut 
sisältävät kemikaaleja, jotka voivat 
aiheuttaa syöpää ja syntymävikoja sekä 
heikentää lisääntymiskykyä.

AINA työhön sopivaa leikkaustyökalua.

AINA välittömästi, jos se alkaa täristä 
tai heilua yhtäkkiä. Tarkasta, ettei 
koneessa ole rikkoutuneita, puuttuvia 
tai väärin asennettuja osia tai 
lisävarusteita.

ÄLÄ KOSKAAN jatka trimmauslankaa 
koneeseen merkittyä pituutta 
pitemmälle.

AINA mahdollisimman puhtaana. 
Pidä se puhtaana irtonaisesta 
kasvillisuudesta, mudasta jne.

AINA tukevasti kiinni työkalusta 
kummallakin kädellä, kun trimmaat 
tai leikkaat, jotta pystyt hallitsemaan 
työkalua koko ajan.

AINA puhtaina.

AINA sytytystulpan johto ennen 
huoltotoimenpiteiden suorittamista.

AINA moottori välittömästi, jos 
sahanterä jää kiinni leikattavaan. 
Työnnä oksaa tai puuta puristuksen 
poistamiseksi ja vapauta terä.

VAROITUS!
Käytä tervettä järkeä



4

T2510

Turvallisuusmerkinnät

Kuva 3

TÄRKEÄÄ!
Turvallisuus- ja käyttötietomerkinnät: 
Varmista, että kaikki kyltit ovat 
vaurioitumattomia ja helposti luettavissa. 
Vaihda vaurioituneet tai puuttuvat turvakyltit 
välittömästi. Uusia kylttejä saa paikalliselta 
valtuutetulta Shindaiwan jälleenmyyjältä.

Tunne työympäristö

Vältä pitkäaikaista käyttöä 
erittäin kuumalla tai kylmällä 
säällä.  

Varmista, että muut henkilöt pysyvät 15 metrin 
etäisyydellä “vaaravyöhykkeeltä” ja käyttävät 

suojalaseja.

Ole erityisen varovainen 
liukkaassa maastossa, 
erityisesti sadesäällä.

Aina, että työkaluun on asennettu 
asianmukainen leikkaavan osan 

suojus.

Jos työkalu koskettaa kovaa esinettä, 
pysäytä moottori ja tarkista, ettei 
leikkaava osa ole vaurioitunut.

Kun käytät työkalua kivisessä maastossa 
tai sähköjohtojen tai -aitojen lähellä, ole 

erityisen varovainen ja vältä koskettamasta 
kyseisiä esineitä leikkausvälineellä.  

Varo koko ajan esineitä ja jätettä, joka voi lentää 
pyörivästä osasta tai kimmota kovista pinnoista. 

Pienennä muiden henkilöiden 
loukkaantumisriskiä  

työkalusta lentävän jätteen 
takia. Varmista, että kukaan ei 

tule 15 metrin — noin  
16 askeleen — etäisyydelle 

työkalun käyttöaikana.

Kuva 2

15 
metriä

C2510

Varo pyörivää terää trimmattaessa tai 
pensaita leikattaessa. Terä voi aiheuttaa 

vaurioita, koska se jatkaa pyörimistä senkin 
jälkeen, kun kaasuvipu vapautetaan tai 

moottori pysäytetään.

Kiinnitä kahva tämän viivan kohdalle.
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Moottori	.......................................................................................................................	 T2510/EC1	 	 C2510/EC1
Moottorin	malli	............................................................................................................	 	 SF2510	EC1
Moottorin	tyyppi	..........................................................................................................	 4-tahti,	pystysylinteri,	ilmajäähdytys
Sylinteritilavuus	...........................................................................................................	 	 24,5	cm3

Isku	...............................................................................................................................	 	 34	x	27	mm
Maksiminopeus	(leikkaavan	osan	varressa)		...........................................................	 	 8	500	min-1	
Moottorin	tyhjäkäyntinopeus		....................................................................................	 	 3	000	min-1	
Moottorin	maksiminopeus	.........................................................................................	 	 10	500	min-1

Moottorin	maksiminopeus	maksimiteholla..............................................................	 	 8	000	min-1

Maksimiteho	................................................................................................................	 	 0,8	kW
Sytytys	..........................................................................................................................	 Täysin	elektroninen,	ohjelman	ohjaama
Sytytystulppa	...............................................................................................................	 	 NGK	CMR5H
Käynnistysmenetelmä	................................................................................................	 	 Vetonarukäynnistin
Pysäytysmenetelmä	....................................................................................................	 	 Liukukytkin
Ilmanpuhdistin	............................................................................................................	 Yksisuuntainen	nukkasuodatin
Polttoaineen	ja	öljyn	suhde	........................................................................................	 	 50:1
Polttoainesäiliön	tilavuus	............................................................................................	 	 590	cm3

Kaasutin	.......................................................................................................................	 	 Walbro	WYL-läppä
Kuivapaino	(ilman	leikkaavaa	osaa	ja	suojusta)	.......................................................	 5,1	kg	 	 5,2	kg
Koko	(pituus	x	leveys	x	korkeus)	.............................................................................	 1	725	X	375	X	300	mm	 	 1	725	X	565	X	470	mm
Äänenpaineen	taso	............................................................................. 	TRIMMERI	 96	dB	(A)	 	 95	dB	(A)

	............................................................................. 	TERÄ	Huom.	1	 90	dB	(A)	 	 89	dB	(A)
Melutaso	............................................................................................. 	TRIMMERI	 107	dB	(A)	 	 107	dB	(A)

	............................................................................................. 	TERÄ		Huom.	1	 102	dB	(A)	 	 102	dB	(A)
Tärinä			Tyhjäkäynnillä	[eteen	(vasemmalle)/taakse	(oikealle)]			TRIMMERI	 [2,7/1,6]	m/s2	 	 [1,4/1,4]	m/s2

		TERÄ		Huom.1	 [3,1/1,6]	m/s2	 	 [1,0/1,2]	m/s2

WOT	[eteen	(vasemmalle)/taakse	(oikealle)]		................ 	TRIMMERI	 [5,9/8,1]	m/s2	 	 [4,1/3,4]	m/s2

		TERÄ		Huom.1	 [4,2/9,8]	m/s2	 	 [4,4/4,5]	m/s2

Kahva	............................................................................................................................	 Silmukkamalli	 	 Polkupyörämalli

T2510-TRIMMERI

Ulompi varsi

Siimapää

Tarttumaosa

Leikkaavan 
osan suojus

Vaihdelaatikko

Kahva

Kaasuvipu

Kaasun 
lukitus

Käynnistyskytkin

Polttoainesäiliö

Suojatanko

Tuotteen kuvaus

Kuva 4

Teknisiä	tietoja	voidaan	muuttaa	ilman	eri	ilmoitusta.

Tekniset tiedot

C2510-RAIVAUSSAHA

Ulompi varsi

Raivaussahan terä

Leikkaavan 
osan suojus

Vaihdelaatikko

Kaasuvipu

Käynnistyskytkin

Polttoainesäiliö

VAROITUS!

Työkaluihin tai niiden osiin ei saa 
tehdä mitään luvattomia muutoksia tai 
muunnelmia. Shindaiwan on annettava 
kirjallinen lupa muutoksiin ja muunnelmiin. 
Luvattomat muutokset ja muunnelmat voivat 
muuttaa työkalun käyttöominaisuuksia ja 
aiheuttaa loukkaantumisvaaran käytön aikana.

Tutustu	työkaluun	ja	sen	osiin	
huolellisesti	käyttäen	näitä	kuvia	
ohjeena.	Työkaluun	perehtyminen	
varmistaa	sen	kunnollisen	toiminnan,	
pitkän	käyttöiän	ja	turvallisen	käytön.

*	Äänenpaineen taso: EN ISO 11806:n ja EN 27917:n		Äänenpaineen taso: EN ISO 11806:n ja EN 27917:nÄänenpaineen	taso:	EN	ISO	11806:n	ja	EN	27917:n	
mukaisesti	(keskiarvot	tyhjäkäynnillä	ja	WOT:ssa).

*	Melutaso: EN ISO 11806:n ja EN 10884:n	Melutaso: EN ISO 11806:n ja EN 10884:nMelutaso:	EN	ISO	11806:n	ja	EN	10884:n	
mukaisesti	(keskiarvot	tyhjäkäynnillä	ja	WOT:ssa).

*	Tärinän määrä: EN ISO 11806:n ja ISO 7916:n	Tärinän määrä: EN ISO 11806:n ja ISO 7916:nTärinän	määrä:	EN	ISO	11806:n	ja	ISO	7916:n	
mukaisesti.	

Huomautus	1:	8-hampainen	terä	toimitetaan		
työkalun	mukana.

Ripustin

TÄRKEÄÄ!
Termit “vasen”, “vasenkätinen” ja “VK”, 
“oikea”, “oikeakätinen” ja “OK” sekä “etu” 
ja “taka” viittaavat suuntiin käyttäjän 
normaalista käyttöasennosta katsottuna. 

Ripustin

Hihna

Kahva

Hihna
ja suojus
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1.	 Löysää	liitospultti	kuusiokoloavaimella.

2.	 Työnnä	ulompi	varsi	liitokseen	
loppuun	saakka.	Ulompaa	vartta	tai	
vaihdelaatikon	akselia	voidaan	joutua	
kääntämään	
hieman	
ennen	kuin	
pääakselin	
sokat	
asettuvat	
kunnolla	
moottoriin.

Kuva 5A

Ulompi varsi

Tuulettimen suojakotelo

Moottori
T2510

Pääakseli Säiliön suojus

Kuva 5B

Ulompi varsi

Tuulettimen suojakotelo

Moottori
C2510

Pääakseli

Kuva 5C
Säiliön suojus

Kiinnitä tarra

Ulomman varren kokoaminen
Kokoaminen ja säädöt

3.	 Kiristä	liitospultti	kuusiokoloavaimella.

Varmista	ennen	työkalun	kokoamista,	että	
käytettävissä	on	kaikki	sen	kokoamiseen	
tarvittavat	osat.	Tämä	työkalu	koostuu	
seuraavista	osista	ja	lisävarusteista.	
Tarkista	huolellisesti,	etteivät	osat	ole	
vaurioituneet.	Jos	jokin	osa	puuttuu	tai	
on	vaurioitunut,	ota	yhteys	lähimpään	
Shindaiwan	jälleenmyyjään.

Ennen kokoamista
T2510

Moottori Ulompi varsi

Turvasuojus

Kahva Hihna Terän suojus

Alasuojus Este

Työkalut
Kuusiokoloavain (M5, M6)
Mutterinavain
Tulppa-avain
Yläpuristin
Aluslevy

C2510

Moottori Ulompi varsi

Turvasuojus

Kahva

Hihna ja 
suojus

Terän suojus

Alasuojus

Työkalut
Kuusiokoloavain (M5, M6)
Mutterinavain
Tulppa-avain
Yläpuristin
Aluslevy
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C2510-kahva
1.	 Irrota	alasuojuksen	kiinnitysruuvit		

4	mm:n	kuusiokoloavaimella	
ohjaustangon	telineestä.	Katso	kuvaa	7.

2.		Aseta	kahva	ylävarren	päälle	kahvan	
kiinnitystarran	etupuolelle	kuvan	
7	mukaisesti.	Kiinnitä	alasuojus	
ohjaustangon	telineeseen	purkamisen	
päinvastaisia	toimia	noudattaen.

3.		Säädä	kahva	käyttäjälle	parhaiten	
sopivaan	asentoon.

4.		Kiristä	tiukasti	molemmat	alasuojuksen	
kiinnitysruuvit.

5.	 Kiinnitä	vaijeri	ulkovarteen	kahdella	
hihnalla	kuvan	mukaisesti.	Kaksi	hihnaa	
ovat	työkalupussissa.

Kuva 7

Ohjaustanko

Alemman suojuksen 
kiinnitysruuvit

Alempi suojus

Kahvan sijoitustarra

C2510

T2510-kahva
1.	 Aseta	4	neliön	muotoista	mutteria	

esteen	runkoon.	Katso	kuvaa	6.

2.	 Aseta	kahva	ja	este	ulomman	varren	
päälle	ja	kiristä	neljä	pulttia.

3.	 Aseta	kahva	noin	250	mm	
kaasutinkotelon	etupuolelle.	

4.	 Kiinnitä	kahva	kunnolla	kiristämällä	
neljä	pulttia	vuorotellen	viistossa	tai	
ristikkäisjärjestyksessä.

Kuva 6

Este

Neliömutteri

Kahva

Pultti
Este

Noin 250 mm

Kahva
Kokoaminen ja säädöt

Hihnat

Moottori

Kiinnitä kahva tämän viivan kohdalle.
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Kiinnitä kaasuvaijeri

1.		Irrota	ilmansuodattimen	kansi	
löysäämällä	kaksi	peukaloruuvia.	Katso	
kuvaa	8.

Vaijerin 
säädin

Kokoaminen ja säädöt

Kuva 8

Kuva 13
Lukitus- 
mutteri

Peukaloruuvit

Ilmanpuhdistimen
Kansi

Säädä kaasuvivun liikkumavara

4-6 mm 
Kaasuttimen liikkumavara

Kuva 12

C2510

Kuva 11

3.	 Kytke	kaasuvaijerin	kapeneva	pää	
kaasuvipuun	kaasuttimen	päällä.	Katso	
kuvaa	10.

HUOMIO!
Johdot eivät saa häiritä kaasuttimen 
toimintaa.

Kaasuvaijeri

Sytytysjohdot

Vaijerin säädin

Kuva 9

Kytke 
kaasuvaijeri

4.	Kiinnitä	sytytysjohdot.	Katso	kuvaa	11.

Työnnä päät
yhteen

2.	 Pujota	urallinen	vaijeriputki	varren	
alle	ja	moottorin	vasempaan	yläosaan.	
Työnnä	vaijeri	vaijerinsäätimen	läpi.	
Katso	kuvaa	9.

Kuva 10

Kaasuttimen	liikkumavaran	tulisi	olla	noin	
4–6	mm.	Katso	kuvaa	12.	Varmista,	että	
kaasuvipu	toimii	kiinni	jäämättä.	Jos	vivun	
liikkumavaraa	on	säädettävä,	noudata	alla	
olevia	ohjeita.

Kokoaminen ja säädöt

1.		Löysää	vaijerin	säätimen	lukitusmutteri.	
Katso	kuvaa	13.

2.	 Käännä	vaijerin	säädintä	sisään	tai	ulos,	
jotta	liikkumavara	on	4-6	mm.	Katso	
kuvaa	13.

3.	 Kiristä	lukitusmutteri.

4.		Asenna	ilmanpuhdistimen	kansi.
T2510
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Pultin suojus 
(ei käytetä)

Kuva 14

Ulompi 
varsi

Kuusiokolokierreruuvi

Kiristysruuvi

Kiinnitysmutteri

Leikkaavan 
osan suojuksen 

kiinnityslevy

Leikkaavan osan suojus

Asenna leikkaavan osan suojus 
T2510/C2510.
1.	 Työnnä	leikkaavan	osan	suojus	

ulomman	varren	ja	leikkaavan	osan	
suojuksen	kiinnityslevyn	väliin.	Katso	
kuvaa	14.

   VAROITUS!

ÄLÄ KOSKAAN käytä tätä työkalua 
ilman, että leikkaavan osan suojus 
on asennettu paikalleen ja kiristetty 
kunnolla!

HUOMIO!
Varmista, että kiristysruuvi ja 
kiinnitysmutteri on kiristetty kunnolla 
ennen neljän kuusiokoloruuvin 
kiristämistä.

HUOMAUTUS:
Kiinnitysmutteri	ja	kiristysruuvi	voidaan	
joutua	löysäämään,	jotta	leikkaavan	osan	
suojuksen	kiinnityslevyä	voitaisiin	säätää.

2.	 Sovita	kaksi	välikappaletta	ja	teline	
ulomman	varren	päälle	ja	kiinnitä	neljä	
kuusiokoloruuvia	löysälle.	Ks.	Kuva	14.

3.	 Kiristä	neljä	kuusiokoloruuvia	
leikkaavan	osan	suojuksen	paikalleen	
kiinnittämiseksi.

Kokoaminen ja säädöt

Alasuojus T2510/C2510 
(kun siimapää on käytössä)

1.	 Kiinnitä	suojuksen	jatke	leikkaavan	osan	
suojukseen.	Katso	kuvaa	15.

   VAROITUS!

ÄLÄ KOSKAAN käytä tätä työkalua 
ilman alasuojusta, kun siimapäätä 
käytetään.

HUOMIO!
Varmista, että alasuojus on asetettu 
kunnolla koukun kiinnitykseen.

Alasuojus Koukun

Koukun
kiinnitys

Leikkaavan osan suojus

T2510/C2510

Välikappale

Välikappale

Kiinnitys

Leikkaavan 
osan suojus

HUOMAUTUS: 
2510:n	mukana	toimitetaan	pidike	A,	terän	
pidike	(turvapidike),	pidike	B,	akselipultti	ja	
pultin	aluslevy	asennettuina.	Akselipultissa	
on	VASEN	kierre.	Poista	se	kääntämällä	
MYÖTÄPÄIVÄÄN!

1.		Pidä	vaihdelaatikon	akselia	ylöspäin,	
kierrä	vaihdeakselia	ja	pidikettä	
A,	kunnes	pidikkeen	A	reikä	on	
vaihdelaatikon	ulokkeen	reiän	kohdalla	
ja	lukitse	pidike	vaihdelaatikkoon	
työntämällä	kuusiokoloavaimen	pitkä	pää	
kummankin	reiän	läpi.	Katso	kuvaa	16.

2.	 Irrota	sytytystulpan	avaimella/
ruuvimeisselillä	akselipultti,	pultin	
aluslevy,	pidike	B	ja	turvapidike.	(Pultin	
aluslevyä,	akselipulttia	ja	turvapidikettä	
ei	käytetä	siimapäässä.)	Katso	kuvaa	16.

3.	 Asenna	pidike	B	vaihdelaatikon	akseliin.	
Pidikkeen	B	uritettu	reikä	on	asetettava	
vaihdelaatikon	akseliin.

T2510/C2510 on nyt
koottu toimimaan trimmerinä.

Akselipultti 
(ei käytetä)

Kuusiokoloavain

Pidike B

Kiristä siimapää käsin (asenna 
kääntämällä vastapäivään)

 Kuva 16  Kuva 17

4.	 Kiinnitä	pidike	A	kuusiokoloavaimella,	
ja	asenna	ja	kiristä	siimapää	käsin	
(vastapäivään	kääntämällä).	Katso		
kuvaa	17.

5.	 Irrota	kuusiokoloavain	vaihdelaatikosta	
ja	pidikkeestä.

Kokoaminen 
Siimapään asentaminen

Kuva 15

Vaihdelaatikon 
akseli

Pidike ATurvapidike
(ei käytössä)
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Käännä	T2510/C2510	ylösalaisin	niin,	
että	sen	vaihdelaatikon	pääakseli	osoittaa	
YLÖSPÄIN	ja	irrota	akselin	pultti,	pultin	
aluslevy	ja	pidike	B	vaihdelaatikon	
akselista.

1.	 Aseta	terän	pidikkeen	A	reikä	
vaihdelaatikon	ulokkeen	reiän	kohdalle	
ja	lukitse	pääakseli	väliaikaisesti	
työntämällä	kuusiokoloavain	kummankin	
reiän	lävitse.	Katso	kuvaa	18.

2.	 Siirrä	turvapidike	pois	paikaltaan.	Katso	
kuva	19.

3.	 Aseta	terä	turvapidikkeen	päälle	ja	aseta	
se	ulokkeen	keskelle	pidikkeeseen	A.	
Katso	kuvaa	20.

Kiinnitä sahanterä.

Kokoaminen 
T2510/C2510-terä

HUOMAUTUS: 
Tiettyjä	teriä	asennettaessa	voi	olla	tarpeen	
poistaa	turvapidike	väliaikaisesti.

HUOMIO!
Asenna terä siten, että sen tekstipuoli 
näkyy käyttäjälle, kun raivaussaha on 
normaalissa käyttöasennossa.

VAROITUS!

Terän on asetuttava tasaisesti 
pidikkeen uloketta vasten. Terän 
kiinnitysreiän on oltava keskellä terän 
pidikkeen A kohouman päällä.

VAROITUS!

Älä koskaan käytä T2510/C2510:tä 
ilman, että turvapidike on paikallaan!

4.	 Lukitse	terä	paikalleen	keskittämällä	
turvapidike	pääakseliin.	Katso	kuvaa	21.

TÄRKEÄÄ!
Pidikkeen B työstetyn syvennyksen on 
peitettävä turvapidike kokonaan ja sen on 
asetuttava tiukasti terän pintaa vasten.

5.	 Asenna	terän	pidike	B	pääakseliin.	Katso	
kuvaa	21.	Pidikkeen	syvennyksen	on	
peitettävä	turvapidike	kokonaan	ja	sen	
on	asetuttava	tiukasti	terää	vasten.

6.	 Asenna	pultin	aluslevy	ja	terän	
kiinnityspultti.	Kiristä	pultti	tiukalle	
kääntämällä	sitä	vastapäivään	
sytytystulpan	avaimella/ruuvimeisselillä.

7.	 Irrota	kuusiokoloavain.

Siirrä turvapidike pois paikaltaan.

Siirrä sahanterä 
paikalleen

Siirrä turvapidike 
takaisin

Akselin pultti

Pultin aluslevy

Pidike B

Vaihdeakseli

Pidike A

Kuusiokoloavain

  Kuva 18

Terä

Kuusiokoloavain
Terän pidike B

Kiristä kokonaisuus (terää ei 
esitetä kuvassa selvyyden vuoksi)

  Kuva 21

Turvapidike
Turvapidike

Pääakseli

  Kuva 19

  Kuva 20

Pääakseli

T2510/C2510 on nyt 
täysin koottu ja valmis 

käytettäväksi terän kanssa.
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VAROITUS!
Minimoi tulipalon vaara

ÄLÄ KOSKAAN tupakoi tai sytytä tulta 
moottorin lähettyvillä.
AINA ja anna sen sen jäähtyä ennen 
polttoaineen lisäämistä. 
AINA kaikki yli vuotanut polttoaine ja siirrä 
moottori vähintään 3 metrin etäisyydelle 
polttoaineen lisäyspaikasta ja säiliöstä 
ennen moottorin käynnistämistä!
AINA polttoainevuotojen varalta ennen 
jokaista käyttökertaa. Tarkasta jokaisella 
täyttökerralla, että polttoainesäiliön korkin 

341016

PÄÄLLÄ

Kaasun 
lukitus- 
painike

TÄRKEÄÄ!
Sekoita polttoainetta ainoastaan välittömästi 
tarvittava määrä. Jos polttoainetta on 
säilytettävä yli 30 päivää, eikä öljyä 
polttoaineen stabilointiaineen kanssa 
käytetä, se tulisi ensin käsitellä polttoaineen 
stabilointiaineella, kuten STA-BIL™.

Ryyppykytkin

Palautusletku

Moottorin käynnistäminen 

5.	 Pidä	kiinni	ulommasta	putkesta	tukevasti	
vasemmalla	kädellä.	Vedä	toisella	kädellä	
hitaasti	vetonarukäynnistimen	kahvasta,	
kunnes	tunnet	vastusta,	ja	vedä	narusta	
nopeasti	moottorin	käynnistämiseksi.

3.	 Paina	ryyppykytkintä,	kunnes	polttoaineen	
virtaus	näkyy	läpinäkyvän	ylivirtausletkun	
läpi.

Varmista, että 
leikkaavalle 

osalle
ei ole esteitä.

TÄRKEÄÄ!
Moottorin käynnistystä ohjataan kaksiasentoisella kytkimellä (kaasuttimen kotelossa), jossa on merkinnät “I” käyttö- tai käynnistysasennolle 
ja “O” pois käytöstä- tai pysäytysasennolle.

Kuva 22

Kuva 23

Kuva 25

TÄRKEÄÄ! 
Ryyppy työntää polttoainetta vain 
kaasuttimen läpi. Ryyppykytkimen toistuva 
painaminen ei aiheuta moottorin tulvimista.

HUOMIO! 
Älä vedä käynnistysnarusta aivan sen 
loppuun saakka. Jos käynnistysnaru 
vedetään loppuun saakka, käynnistin 
voi vaurioitua.

Polttoaineen sekoittaminen

1.	 Aseta	trimmeri	tasaiselle	pinnalle.
2.	 Puhdista	lika	ja	jäte	polttoainesäiliön	korkin	

ympäriltä.
3.	 Avaa	polttoainesäiliön	korkki	ja	täytä	säiliö	

puhtaalla,	tuoreella	polttoaineella.
4.	 Asenna	polttoainesäiliön	korkki	ja	kiristä	se.

Polttoainesäiliön täyttäminen

HUOMIO!
Tämä moottori on suunniteltu 
toimimaan ainoastaan lyijyttömän 
bensiinin ja kaksitahtiöljyn seoksella, 
joka on sekoitettu suhteessa 
50:1. Muiden kuin hyväksyttyjen 
sekoitusöljyjen käyttö voi aiheuttaa 
liiallista hiilen muodostumista.

HUOMIO!
n	 Jotkin polttoaineet sisältävät alkoholia 

hapetusaineena. Tällainen polttoaine 
voi kohottaa käyttölämpötilaa. 
Joissakin olosuhteissa 
alkoholipitoinen polttoaine voi myös 
vähentää joidenkin kaksitahtiöljyjen 
voiteluominaisuuksia. 

n	 Käytä	ainoastaan	tuoretta	ja	
puhdasta	lyijytöntä	bensiiniä,	jonka	
pumppuoktaanimerkintä	on	vähintään	87.

n	 Sekoita	polttoaine	ilmajäähdytettyyn	
kaksitahtisekoitusöljyyn,	joka	vastaa	
ISO-L-EGD-	ja/tai	JASO	FC	-luokitusta	
polttoaineen	ja	öljyn	suhteessa	50:1.

Esimerkkejä sekoitusmääristä suhteessa 50:1

																			Öljy	on	rekisteröityä	JASO	FC	
-luokiteltua	öljyä	ja	se	vastaa	ISO-L-EGD-
suoritustehovaatimuksia	tai	ylittää	ne.		Shindaiwa	
One	on	suositeltu	käytettäväksi	kaikissa	
Shindaiwan	alhaisen	päästön	moottoreissa,	ja	
siinä	on	polttoaineen	stabilointiainetta.

1.	 Siirrä	käynnistysavain	asentoon	“ON”.	
Katso	kuvaa	22.

2.	 Vedä	kaasuvipu	nopeaan	
tyhjäkäyntiasentoon.

	 a.	Purista	kaasuvipua	putken	päällä	
olevaan	kahvaan	päin.

	 b.	Pidä	kaasun	lukituspainiketta	alas	
painettuna.

	 c.	Paina	kaasuttimen	lukituspainiketta,	
ja	vapauta	kaasuvipu.	Katso	kuvaa	22.

4.	 Siirrä	
ryyppyvipu	
SULJETTUUN	
( )	asentoon,	
jos	moottori	on	
kylmä.

Kuva 24

Suljettu

T2510

PÄÄLLÄ

Kaasunvipu

Bensiini	 Kaksitahtisekoitusöljy
		(litraa)	 (millilitraa)

2,5	l	 50	ml
			5	l		 100	ml
	10	l		 200	ml
	20	l		 400	ml

Kaasun lukitus- 
painike

Kaasun 
lukitusvipu

ja/tai polttoainesäiliön lähettyvillä ei ole 
polttoainevuotoja. Jos polttoainevuotoja 
esiintyy, lopeta työkalun käyttö välittömästi. 
Polttoainevuodot on korjattava ennen työkalun 
käyttöä.
AINA vähintään 3 metrin etäisyydelle 
polttoainesäiliöstä tai muista tulenaroista 
materiaaleista ennen moottorin käynnistämistä.
ÄLÄ KOSKAAN aseta tulenarkaa materiaalia 
moottorin äänenvaimentimen lähelle.
ÄLÄ KOSKAAN käytä moottoria, jos 
äänenvaimennin ja kipinäsuoja eivät ole 
paikallaan.

n	 Älä koskaan käytä mitään 
polttoainetta, joka sisältää yli  
10 tilavuusprosenttia alkoholia! 
Yleiskäyttöiset öljyt ja jotkin 
venemoottoriöljyt on voitu tarkoittaa 
suurtehoisiin C4-moottoreihin, eikä niitä 
tulisi käyttää Shindaiwa-moottorissa.

 

C2510
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341021

POIS  
PÄÄLTÄ

Moottorin käynnistäminen (jatkoa)

VAROITUS!

Älä koskaan käynnistä moottoria 
käyttöasennosta.

VAROITUS!

Leikkaava osa voi pyöriä, kun moottori 
käynnistyy.

Kun moottori käynnistyy...
n	 Kun	moottori	käynnistyy,	anna	

moottorin	lämmetä	tyhjäkäynnillä		
2–3	minuuttia	ennen	työkalun	
käyttämistä.	

n	 Kun	moottori	on	lämmin,	nosta	työkalu	
ylös	ja	kiinnitä	valjaat	tai	hihna.	Ks.	
sivua	13.

n	 Kaasuttimen	eteenpäin	siirtäminen	
antaa	leikkaavan	osan	pyöriä	
nopeammin;	kaasuttimen	vapauttaminen	
saa	osan	pysähtymään.	Jos	leikkaava	
osa	jatkaa	pyörimistä	moottorin	
palatessa	tyhjäkäynnille,	kaasuttimen	
tyhjäkäyntinopeutta	tulisi	säätää	(katso	
“Moottorin	tyhjäkäynnin	säätäminen”	
alla).

TÄRKEÄÄ!
Jos moottori ei käynnisty usean yrityksen 
jälkeen ryypyn ollessa suljetussa 
asennossa, moottori on voinut saada 
liikaa polttoainetta. Jos “tulvaa” epäillään, 
siirrä ryyppyvipu avoimeen asentoon 
ja vedä vetonarusta useita kertoja liian 
polttoaineen poistamiseksi ja moottorin 
käynnistämiseksi. Jos moottori ei 
edelleenkään käynnisty, katso tarkempia 
ohjeita tämän oppaan vianmääritys-
kohdasta.  

6.	 Kun	moottori	käynnistyy,	siirrä	
ryyppyvipu	hitaasti	AVOIMEEN	( )	
asentoon.	
Katso	
kuvaa	26.	
(Jos	moottori	
pysähtyy	
ensimmäisen	
käynnistyksen	
jälkeen,	
käynnistä	
moottori	
uudelleen	ryyppy	suljettuna.)	

 

Anna	moottorin	käydä	hetken	aikaa	
tyhjäkäynnillä	ennen	sammuttamista	(noin	
2	minuuttia)	ja	siirrä	käynnistysavain	
asentoon	“O”	(moottori	PYSÄYTETTY).

Moottorin pysäyttäminen

Moottorin tyhjäkäynnin säätäminen
Kuva 27A

Kuva 28
Tyhjäkäyntinopeuden 

säätöruuvi

POIS  
PÄÄLTÄ

Moottorin	on	siirryttävä	tyhjäkäynnille	
aina,	kun	kaasuvipu	vapautetaan.	
Tyhjäkäyntinopeutta	voidaan	säätää	ja	se	on	
asetettava	riittävän	alhaiseksi,	jotta	moottorin	
kytkin	voi	irrottaa	leikkaavan	osan.

VAROITUS!
Leikkaava osa EI saa KOSKAAN pyöriä 
moottorin käydessä tyhjäkäynnillä. Jos 
tyhjäkäyntinopeutta ei voi säätää tässä 
kuvattua toimenpidettä noudattaen, 
palauta trimmeri tarkistettavaksi 
Shindaiwan jälleenmyyjälle.

Tyhjäkäyntinopeuden säätäminen
1.	 Aseta	trimmeri	maahan,	käynnistä	

moottori	ja	anna	sen	käydä	tyhjäkäynnillä	
2–3	minuuttia,	kunnes	se	on	lämmin.

2.	 Jos	leikkaava	osa	pyörii	moottorin	
käydessä	tyhjäkäynnillä,	laske	
tyhjäkäyntinopeutta	kääntämällä	
tyhjäkäynnin	säätöruuvia	vastapäivään.	
Katso	kuvaa	28.

3.	 Jos	takometri	on	käytettävissä,	moottorin	
tyhjäkäyntinopeudeksi	tulisi	säätää		
3	000	min-1.

4.	 Kaasuttimen	polttoainesekoituksen	
säädöt	on	määritetty	tehtaassa,	eikä	niitä	
voi	huoltaa	asiakkaan	toimipaikassa.

7.	 Kaasuvivun	käyttö	siirtää	automaattisesti	
nopean	tyhjäkäyntinopeuden	pois	päältä.

T2510

Puutarhatyökalun kunnon tarkistaminen
ÄlÄ	KOSKAAN	käytä	tätä	työkalua	
ilman	leikkaavan	osan	suojusta	tai	muita	
suojavarusteita.

Auki
Kuva 26

Kuva 27B

            VAROITUS!

Leikkaavan osan suojus ja muut 
suojavarusteet eivät takaa suojaa 
työkalusta lentäviltä esineiltä. 
SUOJAA ITSESI AINA TYÖKALUSTA 
LENTÄVILTÄ ESINEILTÄ!

Käytä	Shindaiwa-trimmerin	kanssa	
ainoastaan	valtuutettuja	Shindaiwa-osia	ja	
-lisävarusteita.	Älä	tee	työkaluun	muutoksia	
ilman	Shindaiwa,	Inc:	in	kirjallista	lupaa.

AINA,	että	leikkaava	osa	on	asennettu	
oikein	ja	kiristetty	kunnolla	ennen	sen	
käyttöä.

ÄlÄ	KOSKAAN	käytä	murtunutta	tai	taipu-
nutta	leikkaavaa	osaa.	Vaihda	se	uuteen.

AINA,	että	leikkaava	osa	sopii	kunnolla	
lisävarusteen	pitimeen.	Jos	oikein	asennet-
tu	osa	tärisee,	vaihda	se	uuteen	ja	tarkista	
tilanne.	

AINA	välittömästi	ja	tarkista	vauriot,	jos	
työkalu	iskee	vieraaseen	esineeseen	tai	jos	
työkalu	sotkeutuu	johonkin.	Älä	käytä	rikki-
näistä	tai	vaurioitunutta	työkalua.

ÄlÄ	KOSKAAN	käytä	moottoria	suurella	
nopeudella	ilman	kuormitusta.	Tämä	voi	
vaurioittaa	moottoria.

ÄlÄ	KOSKAAN	käytä	työkalua,	jos	kiinni-
tykset	tai	lisävarusteen	pitimet	ovat	kulunei-
ta	tai	vaurioituneita.

Varmista	työkalua	kuljetettaessa,	että	
moottori	ei	käy	ja	että	terän	päällä	on	terän	
suojus.

C2510
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HUOMIO!
Älä työnnä pyörivää siimaa puihin, 
verkkoaitoihin tai muihin materiaaleihin, 
jotka voivat aiheuttaa siiman kiinni 
tarttumisen tai rikkoutumisen.

Moottorin käyttönopeudet
Käytä	moottoria	aina	täydellä	kaasulla	
ruohoa	leikatessa.

Ruohon trimmaus ja 
leikkaaminen 
Pidä	kiinni	trimmeristä	siten,	että	
siimapää	on	hieman	viistossa	leikattavaan	
alueeseen	nähden.	Trimmerin	käyttöiän	
maksimoimiseksi	leikkaa	ainoastaan	

siiman	kärjellä.	
Leikkaa	ruohoa	
heilauttamalla	
trimmeriä	
vasemmalta	
oikealle.	Pidä	
siimapää	vaaka-
asennossa.	Katso	
kuvaa	32.

Reunojen 
leikkaus
Kallista	kahvaa	noin	
100°	vasemmalle	
(vaaka-asennosta)	
ja	siirry	eteenpäin	
samalla,	kun	
pidät	trimmeriä	
pystyasennossa	
kuvan	33	mukaisesti.

Shindaiwa-työkalussa	on	oltava	jokin	
Shindaiwan	siimapäistä,	joilla	on	
kullakin	oma	käyttötarkoituksensa	ja/tai	
käyttövaatimuksensa.

HUOMAUTUS:
Oikean	käyttötavan	varmistamiseksi	katso	
aina	käytetyn	siimapään	mukana	toimitettuja	
ohjeita.	Käytettävissä	on	mm.	seuraavat	
siimapäät:

n	 Puoliautomaattinen.	Siimapää	
indeksoidaan,	kun	käyttäjä	napauttaa	
siimapäätä	maahan	käytön	aikana.

n	 Manuaalinen.	Käyttäjä	indeksoi	
siiman	manuaalisesti	trimmerin	ollessa	
pysäytetty.

n	 Kiinteä.	Käyttäjän	on	pysäytettävä	
työkalu	ja	lisättävä	siimaa	manuaalisesti.

n	 Siivekkeet.	Tämä	työkalu	on	
suunniteltu	rikkaruohojen	ja	
ohutoksaisten	pensaiden	leikkausta	
varten.	Siinä	on	kolme	nailonterää,	jotka	
on	kiinnitetty	päähän	ruuveilla.

HUOMAUTUS:
Lisälaitteita	voidaan	tarvita	kiinteän	siiman	tai	
siivekkeiden	kiinnittämiseksi.

Ruohon leikkaaminen siimapäällä

HUOMIO!
Alhaisella kierrosnopeudella leikkaaminen 
voi aiheuttaa ennenaikaisen kytkimen 
toimintahäiriön.

Kuva 33

HUOMIO!
Trimmerin käyttö ilman leikkaavan osan 
suojusta ja liian pitkän siiman käyttö 
voi aiheuttaa kytkimen ennenaikaisen 
kulumisen.

HUOMAUTUS:
Kun	olkahihnaa	käytetään	raivaussahan	
kanssa,	työkalua	voidaan	ohjata	kunnolla.	
Olkahihna	vähentää	myös	väsymistä,	kun	
työkalua	käytetään	pitkiä	aikoja.

VAROITUS!

Käytä olkahihnaa aina, kun käytät tätä 
työkalua terän kanssa. Olkahihnaa 
suositellaan käytettäväksi myös 
trimmerin siimaa käytettäessä.

TÄRKEÄÄ!
Säädä olkahihna tai valjaat siten, 
että olkapehmuste on miellyttävästi 
leikkauspuolta vastakkaisen olkapään 
päällä ja leikkaavan osan leikkausreitti on 
maan suuntainen. Varmista, että kaikki 
koukut ja säätövälineet on kiinnitetty 
kunnolla.

Olkahihnan kiinnittäminen
Olkahihnan käyttö
1.	 Kiinnitä	hihnan	koukku	ulkoputken	

ripustimeen.

2.	 Aseta	olkahihna	siten,	että	koukku	on	
käyttäjän	oikealla	puolella.

3.		Säädä	olkahihnan	pituutta	siten,	että	
työkalun	piteleminen	ja	käyttö	on	
miellyttävää.

Olkahihna

Hätäirrotus
Vedä	hätätilanteessa	voimakkaasti	koukun	
valkoisesta	kielekkeestä.	Työkalu	irtoaa	
hihnasta.

Kuva 29
Kuva 30

Kuva 31

Kuva 32
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341027

VAROITUS!

n Kun käytössä on terällä varustettu 
työkalu, tarkista ja puhdista aina 
käyttöalue esineistä, jotka voivat 
häiritä tai estää terän toimintaa.

n Älä koskaan käytä terää 
jalkakäytävän, aidanpylväiden, 
rakennusten tai muiden esineiden 
lähellä, jotka voivat aiheuttaa 
vammoja tai loukkaantumisen.

n Älä koskaan käytä terää muihin 
kuin tässä käsikirjassa mainittuihin 
käyttötarkoituksiin.

n Jos terä koskettaa kovaa esinettä, 
pysäytä aina raivaussaha ja 
tarkista huolellisesti, onko terä 
vaurioitunut. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ 
RAIVAUSSAHAA, JONKA TERÄ ON 
VAURIOITUNUT!

n Terällä varustetussa työkalussa on 
oltava polkupyörän ohjaustankoa 
muistuttava ohjaustanko tai 
suojatanko, ja valjaat tai olkahihna.

n Varmista aina ennen työkalun 
käyttöä, että leikkaavan osan suojus 
on asennettu kunnolla.

T2510/C2510-terän käyttö

Terän hyppääminen
Terän	hyppäämisellä	tarkoitetaan	
raivaussahan	äkillistä	sivuttais-	tai	
taaksepäin	liikettä.	Tällainen	liike	voi	
esiintyä,	kun	terä	jää	kiinni	johonkin	
esineeseen,	kuten	puunvesaan	tai	-kantoon.	
OLE	JATKUVASTI	VARAUTUNUT	TERÄN	
MAHDOLLISEEN	HYPPÄÄMISEEN!

Raivaussahan olkahihna
Olkahihna	antaa	lisäsuojan	terän	
hyppäämistä	vastaan.	Olkahihna	antaa	
lisäksi	huomattavan	lisätuen	ja	se	parantaa	
käyttömukavuutta,	mikä	puolestaan	
varmistaa	turvallisen	ja	tehokkaan	käytön.	
Kun	käytössä	on	terällä	varustettu	T2510/
C2510,	varmista,	että	sekä	kahva	että	
olkahihna	on	säädetty	työkalun	käyttäjälle	
sopiviksi.

Moottorin käyttönopeudet
Käytä	työkalua	aina	täydellä	kaasulla	
leikatessa.	Polttoainetta	säästyy,	kun	
vapautat	kaasuttimen	siirtäessäsi	työkalua	
taaksepäin	leikkauksen	jälkeen.
n	 Voit	estää	mahdollisen	moottorivaurion,	

kun	et	anna	raivaussahan	käydä	suurella	
nopeudella	ilman	kuormitusta.	

n	 Vältä	moottorin	käyttöä	alhaisella	
nopeudella.	Tämä	voi	aiheuttaa	
kytkimen	nopean	kulumisen.	Käyttö	
alhaisella	nopeudella	aiheuttaa	
usein	ruohon	ja	lian	kietoutumista	
leikkauspäähän.

Terä	pyörii	vastapäivään.	Parhaan	
suorituskyvyn	saavuttamiseksi	ja	jätteen	
kiinni	juuttumisen	estämiseksi,	siirrä	terä	
oikealta	vasemmalle	työn	edetessä.
Aseta	terä	siten,	että	leikkaukset	tehdään	
terän	klo	8:n	ja	10:n	välillä	(ylhäältä	
katsottuna).	ÄLÄ	LEIKKAA	klo	10:n	ja	5:n	
asentojen	välillä.

VAROITUS!

Kun leikkaat puuta sahalla, syötä terää 
hitaasti — älä koskaan iske pyörivää 
terää puuta vasten.

VAROITUS!

ÄLÄ käytä kaksihampaisia tai 
muita kuin Shindaiwan hyväksymiä 
nelihampaisia leikkausteriä Shindaiwan 
trimmereissä ja raivaussahoissa.

Pystyleikkaukset
Pidä	raivaussahaa	siten,	että	terä	on	90°:
n	kulmassa	maanpintaan	nähden	ja	terän	
alalaita	pyörii	käyttäjään	päin.	Siirrä	terää	
ylhäältä	alaspäin	leikkauksen	poikki,	ja	
leikkaa	ainoastaan	terän	alalaidalla.	

T2510/C2510-terän käyttö

  Kuva 34

Leikkaa terän 
vasemmalla 

reunalla. PYSY 
POISSA TERÄN 

PYÖRIMISREITILTÄ.

  Kuva 35

VAROITUS!

Kun teet pystyleikkauksia, älä 
koskaan anna terän nousta lantiota 
korkeammalle.

ÄLÄ LEIK
K

A
A

Klo 10

Saa leikata

Klo 8

Klo 5

Terän
kiertosuunta

Raivaussahan ohjaustanko
Raivaussahan	ohjaustanko	tai	suojatanko	
estää	käyttäjää	liikkumasta	eteenpäin,	tai	
työkalua	siirtymästä	taaksepäin,	mikä	estää	
tahattoman	kosketuksen	terän	kanssa.	
PIDÄ	OHJAUSTANKO	TAI	SUOJATANKO	
AINA	KUNNOLLA	PAIKALLAAN	
TYÖKALUSSA!

Suositellut leikkaavat osat
Varmista,	että	työkalun	kanssa	käytetään	
seuraavia	suositeltuja	Shindaiwan	
leikkaavia	osia.

OSANUMERO	60903-98310
8-HAMPAINEN	TERÄ
SISÄREIKÄ:	25,4	mm
LÄPIMITTA:	255,0	mm
PAKSUUS:	2,0	mm

OSANUMERO	60903-98320
4-HAMPAINEN	TERÄ
SISÄREIKÄ:	25,4	mm
LÄPIMITTA:	255,0	mm
PAKSUUS:	2,0	mm

OSANUMERO	67000-65010
NAPAUTUS-/SYÖTTÖSIIMAPÄÄ
KELAN	LÄPIMITTA:	7	mm
KIERTOSUUNTA:		
VASEN,	1,25	mm:n	ASKELIN
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Yleinen kunnossapito
Sytytystulppa
Pidä	sytytystulppa	ja	johtoliitännät	tiukasti	
kiinni	ja	puhtaina.

Päivittäinen huolto

VAROITUS!

Varmista ennen huoltoa, korjauksia tai 
puhdistusta, että moottori ja leikkaava 
osa on pysäytetty kokonaan. Irrota 
sytytystulpan johto ennen huolto- tai 
kunnossapitotoimia.

VAROITUS!

Muut kuin vakio-osat eivät ehkä toimi 
kunnolla työkalun kanssa ja ne voivat 
aiheuttaa vaurioita ja henkilövahinkoja.

Suorita	seuraavat	toimet	ennen	
jokaista	työpäivää:
n	 Poista	kaikki	lika	ja	jäte	moottorista.	

Tarkista,	etteivät	jäähdytyskielekkeet	ja	
ilmanpuhdistin	ole	tukossa,	ja	puhdista	
ne	tarvittaessa.

Pidä 
jäähdytysrivat 

puhtaina

Pidä 
ilmareitit 
puhtaina

n	 Poista	varovasti	kaikki	
äänenvaimentimeen	ja	polttoainesäiliöön	
kertynyt	lika	ja	jäte.	Tarkista	
jäähdytysilman	sisääntuloalue	
kampiakselin	alla.	Poista	kaikki	lika.	
Näille	alueille	kertynyt	lika	voi	aiheuttaa	
moottorin	ylikuumentumista,	tulipalon	
tai	ennenaikaista	kulumista.

n	 Puhdista	lika	ja	jäte	leikkaavasta	osasta.
n	 Tarkista,	onko	työkalussa	löysiä	tai	

puuttuvia	ruuveja	tai	osia.	Varmista,	että	
leikkaava	osa	on	kiinnitetty	kunnolla.

Kuva 36

Huolto 10 käyttötunnin jälkeen
Irrota 

kiinnitykset

Kuva 37A

(useammin pölyisissä olosuhteissa)
1.		Irrota	ilmansuodattimen	kansi	löysäämällä	

kaksi	peukaloruuvia.	Katso	kuvaa	37A.
2.	 Irrota	ja	tarkasta	esisuodatin.	Jos	

esisuodatin	on	kulunut	tai	vaurioitunut,	
vaihda	se	uuteen.	Katso	kuvaa	37B.

3.	 Puhdista	esisuodatin	saippualla	ja	
vedellä.	Anna	kuivua	ennen	takaisin	
asentamista.	

4.		Tarkista	ilmanpuhdistinelementti.	Jos	
elementti	on	kulunut	tai	vaurioitunut,	
vaihda	se	uuteen.

5.	Napauta	suodatinta	varovasti	kovaa	
pintaa	vasten,	jotta	lika	irtoaa	
elementistä	tai	puhalla	lika	pois	
ilmansuodattimesta	sisältä	päin	
paineilmalla.	 HUOMIO!

Älä käytä työkalua, jos ilmanpuhdistin 
on vaurioitunut tai se puuttuu!

TÄRKEÄÄ!
Suuntaa paineilma ainoastaan 
suodattimen sisäpintaa kohti!

6.		Asenna	suodatin,	esisuodatin	ja	suojus	
paikalleen	käänteisessä	järjestyksessä	
purkamiseen	nähden.

Kuva 37B

Ilman-
suodatin

Esisuodatin

n	 Tarkista,	ettei	työkalussa	ole	polttoaine-	
tai	rasvavuotoja.

n	 Varmista,	että	mutterit,	pultit	ja	
ruuvit	(lukuun	ottamatta	kaasuttimen	
tyhjäkäyntinopeuden	säätöruuveja)	ovat	
kireällä.
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Huolto 50 käyttötunnin jälkeen
50 käyttötunnin jälkeen 
(useammin pölyisissä tai 
likaisissa olosuhteissa):
n	 Irrota	ja	puhdista	sylinterin	suojus,	

ja	puhdista	ruoho	ja	lika	sylinterin	
siivekkeistä.

n	 Irrota	leikkaava	osa,	lisävarusteen	
pidike	ja	kytkinakselin	kaulus.	Irrota	
täyttökorkki	vaihdelaatikon	sivusta	ja	
paina	uutta	rasvaa	vaihdelaatikkoon,	
kunnes	vanha	rasva	tulee	ulos.	Käytä	
ainoastaan	litiumpohjaista	rasvaa,	kuten	
Shindaiwa	Gearcase	Lubricant	tai	sitä	
vastaava.	Katso	kuvaa	39.

n	 Voitele	pääakselin	sokat.	

n	 Vedä	polttoainesuodatin	polttoainesäiliön	
sisältä	koukkuraudalla.	Katso	kuvaa	40.	

Vanhaa
rasvaa

Uutta 
rasvaa

Kytkinakselin 
kaulus

Suodatin

Koukkurauta

Kuva 39

Kuva 40

HUOMIO!
Varmista, ettet puhkaise 
polttoaineletkua koukkuraudan kärjellä. 
Letku on herkkä, ja se voi vaurioitua 
helposti.

341029 341030

10-15 käyttötunnin välein:
n	 Irrota	ja	puhdista	sytytystulppa.	Säädä	

sytytystulpan	kärkiväliksi		0,6–0,7	mm.	
Jos	sytytystulppa	on	vaihdettava,	käytä	
ainoastaan	NGK	CMR5H	-tulppaa	tai	
vastaavaa	oikean	lämpötila-alueen	
resistorityyppistä	sytytystulppaa.	Katso	
kuvaa	38.

HUOMIO!
Ennen sytytystulpan irrottamista 
puhdista lika ja roskat tulpan ympäriltä, 
jotta se ei pääse moottorin sisäosiin. 

Puhdista sytytystulppa 
ja tarkista elektrodin 

väli.

Huolto 10/15 käyttötunnin jälkeen

0,6–0,7 mm

Kuva 38

HUOMAUTUS:
NGK	CMR5H	vastaa	myös	sähkömagneettisen	
yhteensopivuuden	(EMC)	vaatimuksia.

n	 Irrota	ja	vaihda	suodatinelementti.	
Tarkasta	ennen	uuden	suodattimen	
asentamista	polttoainejärjestelmän	
kaikkien	osien	kunto	(polttoaineen	
tuloletku,	polttoaineen	paluuletku,	
säiliön	ilmausletku,	säiliön	
ilmausaukko,	polttoainesäiliön	korkki	
ja	polttoainesäiliö).		Jos	vaurioita,	
murtumia	tai	kulumista	esiintyy,	
työkalu	on	poistettava	käytöstä,	kunnes	
Shindaiwan	kouluttama	huoltohenkilö	
voi	tarkistaa	tai	korjata	sen.
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Kipinäsuojan kunnossapito
Jos	moottori	käy	hitaasti	tai	sen	teho	
heikkenee,	tarkista	ja	puhdista	kipinäsuoja.

VAROITUS!

Tätä työkalua ei saa koskaan 
käyttää viallisen kipinäsuojan tai 
äänenvaimentimen kanssa eikä 
niiden puuttuessa. Kuluneen tai 
viallisen kipinäsuojan käyttö aiheuttaa 
tulipalovaaran ja se voi johtaa kuulon 
heikentymiseen.

1.	 Poista	neljä	moottorin	kannen	
ruuvia	ja	moottorin	kansi	3	mm:n	
kuusiokoloavaimella.	Katso	kuvaa	41.

2.	 Irrota	4	mm:n	kuusiokoloavaimella					
kolme	äänenvaimentimen	pulttia	ja	
äänenvaimennin.	Katso	kuvaa	41.

3.	 Irrota	pienellä	tasapäisellä	
ruuvimeisselillä	kaksi	ruuvia,	jotka	
kiinnittävät	kipinäsuojan	ja	kannen	
äänenvaimentimeen.	Katso	kuvaa	41.

4.	 Irrota	suoja	ja	puhdista	se	
kovaharjaksisella	harjalla.

5.	 Tarkista,	onko	sylinterin	
pakokaasuaukossa	hiilikertymiä.

TÄRKEÄÄ! 
Jos huomaat liiallisia hiilikertymiä, 
ota yhteys Shindaiwan valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen.

6.	 Kokoa	kipinäsuoja,	äänenvaimennin	ja	
moottorin	kansi	purkamiseen	nähden	
käänteisessä	järjestyksessä.

Huolto 139 käyttötunnin jälkeen tai vuosittain
HUOMAUTUS:

NGK	CMR5H	vastaa	myös	sähkömagneettisen	
yhteensopivuuden	(EMC)	vaatimuksia.n	 Polttokammiosta	on	poistettava	

hiilikertymä	ja	venttiilivälys	on	
säädettävä.	Suosittelemme,	että	nämä	
toimet	suorittaa	Shindaiwan	kouluttama	
huoltoteknikko.

n	 Vaihda	sytytystulpat	vuosittain:	
Käytä	ainoastaan	NGK	CMR5H-	tai	
sitä	vastaavia	resistorityyppisiä	
sytytystulppia,	joiden	lämpötilalukema	
on	oikea.	Säädä	sytytystulpan	
kärkiväliksi	0,6–0,7	mm.

Huolto	ensimmäisten	139	käyttötunnin	jälkeen	ja	sen	jälkeen	150	käyttötunnin	välein.

Kuva 41

Äänenvaimentimen 
pultit

Kipinäsuoja

Kansi

Kannen ruuvit

Äänenvaimentimen 
tiiviste

Moottorin kannen 
ruuvit

Äänenvaimennin 

Kipinäsuojan kansi
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Pitkäaikainen varastointi
n	 Irrota	sytytystulppa	ja	kaada	noin		

7	ml	kaksitahtisekoitusöljyä	sylinteriin	
sytytystulpan	aukon	kautta.	Vedä	
narukäynnistintä	2	tai	3	kertaa,	jotta	öljy	
peittää	moottorin	sisustan	tasaisesti.	
Asenna	sytytystulppa	takaisin	paikalleen.

n	 Ennen	työkalun	varastointia	korjaa	tai	
vaihda	kuluneet	tai	vaurioituneet	osat.

n	 Irrota	ilmanpuhdistuselementti	
kaasuttimesta	ja	puhdista	se	
perusteellisesti	saippuavedellä.	Anna	
elementin	kuivua	ja	kokoa	se.

n	 Varastoi	työkalua	kuivassa,	pölyttömässä	
tilassa.

Kun	työkalua	ei	käytetä	vähintään	30	
päivään,	valmistele	se	säilytystä	varten	
seuraavasti:

n	 Puhdista	ulko-osat	perusteellisesti.

n	 Tyhjennä	kaikki	polttoaine	
polttoainesäiliöstä.

TÄRKEÄÄ!
Kaikissa varastoiduissa polttoaineissa 
on  oltava polttoaineen stabilointiainetta, 
kuten STA-BIL™, jos käytössä ei ole 
polttoaineen stabilointiaineella varustettua 
öljyä.

HUOMIO!
Kaasuttimessa pitkiä aikoja 
ollut polttoaine voi aiheuttaa 
käynnistysvaikeuksia ja se voi 
myös johtaa kohonneisiin huolto- ja 
kunnossapitokustannuksiin.

n	 Poista	polttoaine	polttoaineletkuista	ja	
kaasuttimesta.	

1.	 Tyhjennä	ryyppykytkin,	kunnes	
polttoainetta	ei	enää	liiku	letkussa.

2.	 Käynnistä	moottori	ja	käytä	sitä,	
kunnesse	pysähtyy.

3.	 Toista	vaiheet	1	ja	2,	kunnes	moottori	ei	
enää	käynnisty.

Terän teroittaminen

 VAROITUS!

Teroita ainoastaan terän 
leikkuuhampaat. ÄLÄ muunna terän 
muotoa millään lailla. Jotta terä pysyisi 
tasapainoisena, kaikkia leikkausreunoja 
on teroitettava saman verran. 
Hampaiden kärkiä EI SAA teroittaa liian 
teräviksi.

Hio	terää	viilalla	tai	hiomalaitteella	
seuraavasti.

Kuva 42

Varmista, että kaikkien neljän reunan leveys on sama.

Teroituskulman tulisi olla noin 45 °.
Älä hio terien kärkiä liian teräväksi, vaan jätä noin 0,2–0,5 mm teroittamatta.

Kuva 43

Kunkin hampaan alaosa on jätettävä teroittamatta.  
(Terä alhaalta päin katsottuna.)

8-hampainen terä

Kuva 44



19

EI

EI

Vianmääritys

Käynnistyykö	moottori?

Onko	kompressio	hyvä?

Onko	säiliössä	tuoretta	polttoainetta,	
jonka	luokitus	on	oikea?

Näkyykö	polttoainetta	paluuletkussa	
esitäytön	aikana?

Näkyykö	sytytystulpan	
johtopäätteessä	kipinä?

Tarkista	sytytystulppa.

Viallinen	vetonarukäynnistin.

Nestettä	kampikammiossa.

Sisäinen	vaurio.

Löysä	sytytystulppa.

Sylinteri,	mäntä,	renkaat	liian	kuluneita.

Venttiilit	eivät	ole	paikallaan.

Polttoaine	on	väärää,	vanhaa	tai	likaista,	väärä	
sekoitus.

Tarkista,	että	polttoainesuodatin	ja/tai	ilmausaukko	
ei	ole	tukossa.

Tyhjennyspumppu	ei	toimi	kunnolla.

Sytytysavain	on	“O”-asennossa.

Sytytyksen	maadoituksessa	on	oikosulku.

Viallinen	sytytin.

Jos	tulppa	on	märkä,	sylinterissä	voi	olla	liikaa	
polttoainetta.

Tulppa	on	viallinen	tai	kärkiväli	on	väärä.

Tulpassa	voi	olla	sisäisiä	vaurioita	tai	se	on	
vääränkokoinen.

Ota	yhteys	valtuutettuun	huoltoliikkeeseen.

Kiristä	ja	testaa	uudelleen.

Ota	yhteys	valtuutettuun	huoltoliikkeeseen.

Täytä	puhtaalla	lyijyttömällä	bensiinillä,	jonka	
pumppuoktaaniluokitus	on	vähintään	87	ja	johon	on	
sekoitettu	ilmajäähdytettyä	kaksitahtisekoitusöljyä,	
joka	vastaa	ISO-L-EGD-	ja/tai	JASO	FC	-luokitusta	(tai	
ylittää	sen)	polttoaineen	ja	öljyn	suhteessa	50:1.

Vaihda	polttoainesuodatin	tai	-venttiili	tarvittaessa,	
käynnistä	uudelleen.

Ota	yhteys	valtuutettuun	huoltoliikkeeseen.

Siirrä	avain	“I”-asentoon	ja	käynnistä	moottori	
uudelleen.

Ota	yhteys	valtuutettuun	huoltoliikkeeseen.

Irrota	tulppa	ja	käynnistä	moottoria.	Asenna	tulppa	
takaisin	paikalleen	ja	käynnistä	uudelleen.

Puhdista	tulpat	ja	tarkista,	että	niiden	kärkiväli	on	
0,6–0,7	mm.	Käynnistä	uudelleen.

Käytä	ainoastaan	NGK	CMR5H	-tulppaa	tai	vastaavaa	
oikean	lämpötilavälin	resistorityyppistä	sytytystulppaa.	
Säädä	sytytystulpan	kärkiväliksi	0,6–0,7	mm.

EI

KYllÄ

Tarkista Mahdollinen	syy Korjausohjeet
MOOTTORI EI KÄYNNISTY

EI

KYllÄ

EI

KYllÄ

KYllÄ
EI

KYllÄ

Kuumeneeko	moottori	liikaa?

Moottori	käy	epätasaisesti	
kaikilla	nopeuksilla.	Työkalusta	
voi	tulla	mustaa	savua	ja/tai	
pakokaasussa	on	palamatonta	
polttoainetta.

Työkalua	kuormitetaan	liikaa.

Kaasuttimen	sekoitus	on	liian	laihaa.

Virheellinen	polttoainesuhde.

Tuuletin,	tuulettimen	suojus	tai	sylinterin	kielekkeet	
ovat	likaisia	tai	vaurioituneita.

Hiilikertymiä	männässä	tai	äänenvaimentimessa.

Ilmanpuhdistinelementti	tukossa.

Sytytystulppa	löysällä	tai	vaurioitunut.

Ilmavuoto	tai	tukkeutunut	polttoaineletku.

Vettä	polttoaineessa.

Mäntä	ei	toimi.

Viallinen	kaasutin	ja/tai	läppä.

Venttiilivälys	säädetty	väärin.

Ylikuumeneminen.

Virheellinen	polttoaine.

Hiilikertymiä	polttokammiossa.

Venttiilivälys	säädetty	väärin.

Lyhennä	trimmerin	siimaa.	Leikkaa	hitaammalla	
nopeudella.
Ota	yhteys	valtuutettuun	huoltoliikkeeseen.

Täytä	puhtaalla	lyijyttömällä	bensiinillä,	jonka	
pumppuoktaaniluokitus	on	vähintään	87	ja	johon	on	
sekoitettu	ilmajäähdytettyä	kaksitahtisekoitusöljyä,	
joka	vastaa	ISO-L-EGD-	ja/tai	JASO	FC	-luokitusta	(tai	
ylittää	sen)	polttoaineen	ja	öljyn	suhteessa	50:1.

Puhdista,	korjaa	tai	vaihda	tarvittaessa.

Ota	yhteys	valtuutettuun	huoltoliikkeeseen.

Huolla	ilmanpuhdistinelementti.

Kiristä	tai	vaihda.

Korjaa	tai	vaihda	polttoainesuodatin	ja/tai	
polttoaineletku.

Vaihda	polttoaine.	Ks.	sivua	11.

Ota	yhteys	valtuutettuun	huoltoliikkeeseen.

Katso	yllä.

Tarkista	polttoaineen	oktaaniluokitus.	Tarkista,	onko	
polttoaineessa	alkoholia	(sivu	11).	Vaihda	polttoaine	
tarvittaessa.

Ota	yhteys	valtuutettuun	huoltoliikkeeseen.

Tarkista Mahdollinen	syy Korjausohjeet
ALHAINEN TEHO

Moottori	nakuttaa.
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Vianmääritys (jatkoa)
MUUT ONGELMAT

Huono	kiihdytys.
Ilmansuodatin	tukossa.

Polttoainesuodatin	tukossa.

Laiha	polttoaineen/ilman	sekoitus.

Tyhjäkäyntinopeus	on	asetettu	liian	matalaksi.

Kytkin	pysäytysasennossa.

Polttoainesäiliö	tyhjä.

Polttoainesuodatin	tukossa.

Vettä	polttoaineessa.

Sytytystulpan	oikosulku	tai	löysä	liitäntä.

Sytytyshäiriö.

Mäntä	ei	toimi.

Maadoitusjohto	irronnut	tai	kytkin	on	viallinen.

Ylikuumentuminen	virheellisen	sytytystulpan	takia.

Moottorin	ylikuumeneminen.

Venttiilin	suojus	vuotaa.

Moottorin	tyhjäkäynti	liian	nopea.

Rikkinäinen	kytkimen	jousi	tai	kulunut	kytkimen	
jousen	kohouma.

Löysä	lisävarusteen	pidike.

Moottorin	tyhjäkäynti	liian	nopea.

Moottorissa	on	ilmavuoto.

Vääntynyt	tai	vaurioitunut	leikkaava	osa.

Löysä	vaihdelaatikko.

Vääntynyt	pääakseli/kuluneet	tai	vaurioituneet	helat.

Trimmerin	siimaa	ei	ole	kelattu	kunnolla	rullalle.

Akselia	ei	ole	asennettu	moottoriin	tai	vaihdelaatikkoon.

Rikkinäinen	akseli.

Vaurioitunut	vaihdelaatikko.

Puhdista	ilmansuodatin.

Vaihda	polttoainesuodatin.

Ota	yhteys	valtuutettuun	huoltoliikkeeseen.

Asetus:	3	000	min-1.

Nollaa	kytkin	ja	käynnistä	uudelleen.

Vaihda	polttoaine.	Ks.	sivua	11.

Vaihda	polttoainesuodatin.

Tyhjennä	säiliö	ja	lisää	uutta	polttoainetta.	Ks.	sivua	11.

Puhdista	tai	vaihda	sytytystulppa.	Kiristä	liitäntä.

Vaihda	sytytin.

Ota	yhteys	valtuutettuun	huoltoliikkeeseen.

Testaa	tai	vaihda	tarvittaessa.

Käytä	moottoria	tyhjäkäynnillä,	kunnes	se	on	viileä.
Puhdista	tulpat	ja	tarkista,	että	niiden	kärkiväli	on		
0,6–0,7	mm.	Oikea	tulppa:	Käytä	ainoastaan	
NGK	CMR5H	-tulppaa	tai	vastaavaa	oikean	
lämpötilavälin	resistorityyppistä	sytytystulppaa.

Käytä	moottoria	tyhjäkäynnillä,	kunnes	se	on	viileä.

Ota	yhteys	valtuutettuun	huoltoliikkeeseen.

Tyhjäkäyntiasetus:	3	000	min-1.	

Vaihda	jousi/kengät	tarvittaessa,	tarkista	
tyhjäkäyntinopeus.

Tarkista	ja	kiristä	pidikkeet.

Tyhjäkäyntiasetus:	3	000	min-1.	

Ota	yhteys	valtuutettuun	huoltoliikkeeseen.

Tarkista	tai	vaihda	osa	tarvittaessa.

Kiristä	vaihdelaatikko	kunnolla.

Tarkista	tai	vaihda	tarvittaessa.

Kelaa	trimmerin	siima	uudelleen.

Tarkista	ja	asenna	uudelleen	tarvittaessa.

Ota	yhteys	valtuutettuun	huoltoliikkeeseen.

Oire Mahdollinen	syy Korjausohjeet

Moottori	pysähtyy	yhtäkkiä.

Moottori	on	vaikea	sammuttaa.

Työkalu	tärisee	liikaa.

leikkaava	osa	pyörii	moottorin	
käydessä	tyhjäkäynnillä.

Moottorin	yläosa	likaantuu	ja	
öljyyntyy.

leikkaava	osa	ei	pyöri.

Moottori	ei	siirry	tyhjäkäynnille.
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