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ESIPUHE
Polttomoottorikäyttöiset ECHO-raivaussahat ja -trimmaussahat ovat kevyitä ja tehokkaita. Ne on suunniteltu rikkakasvien torjuntaan, nurmikon viimeistelyyn ja vesakon raivaukseen kohteissa, joissa muut menetelmät eivät ole käytännöllisiä.
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CLS-5000/5010

KUVAKKEET
Kuvake

Kuvakkeen selitys

Kuvake

Lue tarkasti käyttöohjeen
asianomainen kohta.

Metalliterien käyttö kielletty

Kuvake yhdessä ilmaisujen
"VARO" ja "VAARA" kanssa varoittaa tekstikehyksessä toimintatavasta tai tilanteesta, joka voi aiheuttaa
vakavan, jopa kuolemaan
johtavan onnettomuuden.

VARO!
Sivupotkun vaara!

Suurin terälaitteen kiinnitysakselinopeus r/min

Ympyröity vinoviiva kuvaa
asiayhteytensä mukaisesti
kiellettyä toimintaa tai
tilannetta.

VAROITUS

Kuvakkeen selitys

Säilytä turvaetäisyys 15 m
sivullisiin

"VAROITUS" ja tekstikehys
ilmaisee vaaratilannetta,
jossa mahdollisessa onnettomuustilanteessa aiheutuvan vammautumisvaaran
välttämiseksi on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Bensiinin ja 2-tahtiöljyn
seos

Käytä suojalaseja, kuulosuojaimia ja kypärää

Rikastinpumppu
Kaasuttimen säätö
- Matalan käyntinopeuden
seossäätöruuvi

Käytä turvakenkiä ja suojakäsineitä
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Kaasuttimen säätö
- Korkean käyntinopeuden
seossäätöruuvi
Hätäpysäytys/hätäseis

Kaasuttimen säätö
- Joutokäyntinopeuden
säätöruuvi

VARO!
Terästä sinkoutuvien
esineiden vaara!

Valmistajan takaama suurin
äänenvoimakkuustaso

Käyttö ilman teräsuojaa
kielletty

HUOMIO

"HUOMIO" ja tekstikehys
korostaa tärkeitä laitteen
käyttöä, kunnossapitoa ja
huoltoa koskevia ohjeita

Huomioi sahaan kiinnitetyt tarrakuvakkeet. Tarrojen sijainti näkyy luvun "Raivaus-/trimmaussahan rakenne" kuvasta.
Pidä tarrat luettavina ja noudata niissä annettuja ohjeita. Jos tarra kuluu lukukelvottomaksi, voit hankkia korvaavan
valtuutetulta Echo-jälleenmyyjältäsi.

Osanro 890617-43130

CLS-5000/5010
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TURVAOHJEET: RAIVAUS- JA TRIMMAUSSAHAT
Käyttökoulutus
VARO

VAARA

Raivaus-/trimmaussahan terä voi lingota soraa, pieniä
kiviä, lasinsirpaleita, metalli- ja/tai muovipaloja sekä
leikkauskohteen irtokappaleita ympäristöönsä. Lue
käyttöohje huolella ja noudata turvaohjeita.

Käyttöohje
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FOR

Opettele
pysäyttämään
raivaus-/trimmaussahasi
terä ja
samDo not permit
operation
without proper training
and
muttamaan
sahan
moottori
hätätilanteen
varalta
nopeasti.
protective equipment

Operator’s manual

TRAINING
WARNING

DANGER

CLEARING SAWS AND BRUSHCUTTERS CAN
THROW SMALL GRAVEL, STONE, GLASS, METAL
OR PLASTIC OBJECTS AS WELL AS THE
MATERIAL BEING CUT. READ THESE “RULES
FOR SAFE OPERATION” WITH CARE. FOLLOW
INSTRUCTIONS IN THE OPERATOR’S MANUAL.
Älä lainaa raivaus-/trimmaussahaa sellaiselle henkiSAFE
OPERATION
lölle, joka ei hallitse sahan käyttöä tai käytä asianmukaista
Do
notsuojavarustusta.
permit operation without proper training and
protective equipment
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ZUR

RULES FOR

Lue käyttöohje huolella. Opettele tuntemaan raivaus-/trimmaussahasi ja sen hallintalaitteiden toiminta ja ominaisuudet
SAFE
sekä OPERATION
sahan oikea ja turvallinen käyttö.

Opettele irrottamaan raivaus-/trimmaussahasi valjaistaan
hätätilanteen varalta nopeasti.
Read
the raivaus-/trimmaussahaa
Operator’s Manual carefully.
Behenkilölle,
thoroughly
Älä
lainaa
sellaiselle
joka
familiar
with
the
controls
and
proper
use
of
the
unit. ja
ei hallitse sen käyttöä. Käyttäjän on luettava käyttöohje

hänelle
on annettava
raivaus-/trimmaussahan
Know how
to stop theasianmukainen
unit and shut off
the engine.
käyttökoulutus.
Know how to unhook a harnessed unit quickly.
Ota lisätietoja halutessasi tai muissa raivaus-/trimmaussahasi
Never allow anyone
to koskevissa
use the unit
without
proper
ominaisuuksia
tai käyttöä
asioissa
tarvittaessa
instruction.
yhteys
valtuutettuun ECHO-liikkeeseen.
If you have any questions or troubles, please contact
ECHO dealer.

Silmien suojaaminen
RICHTLINIEN ZUR BETRIEBSSICHERHEIT

Bedienungsanleitung
Read
the Operator’s Manual carefully. Be thoroughly
familiar with the controls and proper use of the unit.

UNTERWEISUNG

Know how to stop the unit and shut off the engine.
Know how ACHTUNG
to unhook a harnessedGEFAHR
unit quickly.
BEIM BETRIEB EINES FREISCHNEIDEGERÄT
Never allow anyone to use the unit without proper
MOTORSENSE, KÖNNEN KLEINE STEINE, KIES,
instruction.
GLAS-, METALL- ODER KUNSTSTOFFTEILE
DAS
ZUquestions
SCHNEIDENDE
MATERIAL
If SOWIE
you have
any
or troubles,
please contact
HOCHGESCHLEUDERT
WERDEN. LESEN SIE
ECHO
dealer.
DESHALB DIE VORLIEGENDEN RICHTLINIEN
Käytä
suojalaseja!
ZUR eye
BETRIEBSSICHERHEIT
AUFMERKSAM UND
Wear
protection
GRÜNDLICH DURCH. BEFOLGEN SIE DIE IN DER
BETRIEBSSICHERHEIT
VORLIEGENDEN
BEDIENUNGSANLEITUNG
EYE
PROTECTION
Das
Gerät darf nicht
ohne angemessene Unterweisung
ENTHALTENEN
ANWEISUNGEN.
The operator must wear eye protection not only against
bzw. Schutzkleidung bedient werden.
objects thrown by the unit, but also because eye infections
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
can be caused by airborne dust, seeds and pollen. DI
Sorgen Sie dafür, daß Sie sich im NORME
Umgang mit den
Prescription
glasses maygut
be worn
under the
safety
goggles.
Bedienungselementen
auskennen
und
wissen,
wie
Manuale
d’istruzioni
1
man das Gerät
sachgemäß benutzt.
Eye protection should also be worn by persons in the risk
Sie
sich damit
vertraut
machen,
wie man das
ADDESTRAMENTO
2
zonemüssen
which extends
beyond
the danger
zone.
Gerät ausschaltet und den Motor stillsetzt.
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Suojalasien
käyttö
on ohne
välttämätöntä,
ei pelkästään
terän
Das Gerät darf
nicht
angemessene
Unterweisung
ympäristöönsä
sinkoamien
irtokappaleiden
takia, vaan myös
bzw. Schutzkleidung
bedient
werden.
pölyn,
ja siitepölyn aiheuttaman
silmätulehdusvaaLesensiemenien
Sie die Bedienungsanleitung
sorgfältig
durch.
ran
takia.
Sorgen Sie dafür, daß Sie sich im Umgang mit den
Silmälasien
käyttäjän ongut
käytettävä
soveltuvia
suojalaseja,
Bedienungselementen
auskennen
und wissen,
wie
joiden
allaGerät
voi pitää
myös laseja.
man das
sachgemäß
benutzt.
1

Sie müssen
damit vertraut
machen,
wie man das
Myös
muiden sich
tarvittaessa
lähialueella
työskentelevien
on
2
Gerät
ausschaltet
denkäytössä
Motor stillsetzt.
suo
jattava
silmänsäund
sahan
syntyvältä
ja ympäristöön
leijuvalta
pölyltäSie
ja lernen,
pienhiukkasilta.
Auch müssen
wie man das Gerät schnell vom
Schultergurt trennt.
Nie darf es jemandem erlaubt werden, das
Kuulo
1. Earmuffsja kuulosuojaimet
2. Earplugs
vorherige Unterweisung zu benutzen.

Gerät ohne

Jatkuva
altistus
kovalle äänelle
saattaa
kuuloasi ja
Wenn Sie
irgendwelche
Fragen
oderheikentää
Schwierigkeiten
HEARING
AND
EAR
PROTECTION
aiheuttaa
pysyvän
kuulovamman.
haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren ECHOProlonged
exposure
loud noise can
cause impairment
Käytä
itsellesi
sopivia to
kuulosuojaimia
(kupusuojaimet,
tulpat
Fachhändler.
or
loss
of
hearing.
tms.) kovalta tai häiritsevältä ääneltä suojautumiseen.

SICUREZZA
Wear a suitable hearing protective device such as earmuffs
or earplugs
to ad
protect
objectionable
or
Non
permettere
alcunoagainst
di azionare
l’attrezzo senza
uncomfortable
loud noises.
idoneo
addestramento
o mezzi di protezione adatti.

Leggere attentamente il manuale dell’operatore ed
AVVERTENZA
PERICOLO
acquistare dimestichezza con i comandi ed il corretto
Auch müssen
Sie lernen, wie man das
Gerät schnell vom
TAGLIABORDI
E DECESPUGLIATORI POSSONO
impiego dell’attrezzo.
Schultergurt
trennt.
PIETRUZZE,
SASSI,
PEZZI
VETRO,
1.SCAGLIARE
Kupukuulosuojaimet
2.2.
Korvatulpat
1.
Earmuffs
Earplugs
Nie
darf es jemandem
erlaubt
werden,
dasDIGerät
ohne
Imparare ad arrestare l’attrezzo e a spegnere il motore.
METALLO
O PLASTICA
AL MATERIALE
vorherige
Unterweisung
zuOLTRE
benutzen.
E
TAGLIATO. LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE
Imparare
a sganciare rapidamente l’attrezzo spalleggiato.
N
HEARING
AND
EAR
PROTECTION
Wenn
Sie
irgendwelche
Fragen
oder
Schwierigkeiten
“NORME DI SICUREZZA” ED ATTENERSI ALLE
G permettere ad alcuno di utilizzare l’attrezzo senza
Non
haben,
wenden
Sie sich
vertrauensvoll
an Ihren
ECHOProlonged
exposure
to loud
noiseMANUALE
can cause
impairment
ISTRUZIONI
RIPORTATE
NEL
L
idoneo
addestramento.
Fachhändler.
orDELL’OPERATORE.
loss of hearing.
Augenschutz tragen
1. Ohrenschützer
2. Ohropax
I
SeSavete dei dubbi o problemi, contattate il vostro rivenditore
Wear a suitable hearing protective device such as earmuffs
RME
DI SICUREZZA
ECHO.
ety goggles.
or
earplugs to protect against objectionable or
AUGENSCHUTZ
GEHÖRUND OHRENSCHUTZ
H
Non
permettere
ad alcuno
di azionare l’attrezzo senza
uncomfortable
loud
noises.
Die
Bedienkraft
muß
Augenschutz
tragen,
nicht
nur
zum
Die
langfristige
Einwirkung von lauten Geräuschen kann
s in the risk
idoneo addestramento o mezzi di protezione adatti.
Schutz vor hochgeschleuderten Objekten, sondern auch,
eine Verschlechterung bzw. den Verlust des Gehörs
.
weil Augeninfektionen durch Staub, Saatkörner und
bewirken.
CLS-5000/5010
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il manuale
dell’operatore
ed 6
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Blütenstaub
verursacht werden
können,
die in der Luft
Durch kopfhörerartige Ohrenschützer bzw. Ohropax
LO
acquistare
schweben. dimestichezza con i comandi ed il corretto
(Ohrenstöpsel) schützen Sie sich vor störenden oder
SSONO
impiego dell’attrezzo.
Eine zur Korrektur eines Sehfehlers vom Arzt verschriebene
unangenehm lauten Geräuschen.
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Suojavaatetus
Käytä asianmukaisia, liikuntarajoituksia asettamattomia ja
2
1 paitaa ja puseroa. Älä käytä
vartalonmukaisia housuja
sekä
vaatteita, joissa on riippuvia hihnoja, ketjuja tms., tai löysiä
3
vaatteita, solmiota, riipuksia, koruja
jne., joka voivat tarttua
4
sahaan, pensaisiin tai oksiin. Pitkät hiukset on pidettävä ylös
5
sidottuna.
Käytä sahatessasi liukumattomilla
6 tartuntapinnoilla varus7 (esim. pehmeät nahkakäsineet), jotka
tettuja suojakäsineitä
suojaavat myös ihoärsytystä aiheuttavilta kasveilta (esim.
myrkkymuratti, ukonputki jne.).
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PROTECTIVE CLOTHING
Choose trousers, shirts and jackets that fit trimly and have
2
no strings, frills or dangling
straps
which could catch on the
1
unit or the underbrush. Do not wear ties, loose clothing or
3
jewellery. Keep clothing buttoned
or zipped up and shirt
tails tucked in. Secure hair so it4is above shoulder length.
5
The wearing of gloves offers some protection against
contact with skin irritants such as
6 poison ivy. Soft leather
7 improve your grip.
work gloves may also

1.
1. Suojalasit
Safety goggles
5. Trim-fitting clothes
2. Kuulosuojaimet
Hearing protectors
6. Sturdy shoes or boots
3. Valjaat
Shoulder harness
7. Long trousers
4. Suojakäsineet
Safety gloves
5. Vartalonmyötäiset vaatteet
6.
Vankat turvakengät tai -saappaat
SCHUTZKLEIDUNG
ADDITIONAL
PROTECTION
7.
housut
EsPitkät
empfiehlt
sich, nur solche Hosen, Hemden und Jacken
Hay
fever
(Rhinitis)
sufferers
may und
wearkeinerlei
disposable
masks
zu tragen, die glatt
anliegen
Kordeln,
to
help
reduce
the
intake
of
allergenic
particles.
Zierkanten/Rüschen oder lose herabhängende Bänder
aufweisen, welche sich am Gerät oder in der Vegetation
verfangen könnten. Keine Krawatten, lose Kleidung bzw.
Schmuck tragen. Kleidung zugeknöpft und
Reißverschlüsse1geschlossen tragen, darauf achten, daß
Hemdschöße sicher in der Hose stecken.
2
Wenn man Handschuhe trägt, so bietet das einen gewissen
Schutz gegen Hautreizstoffe wie z.B. Giftefeu. Mit Hilfe von
Arbeitshandschuhen aus weichem Leder erhalten Sie
außerdem besseren Griff.
1. Schutzbrille
5. glatt anliegende Kleidung
2. Gehörschutz
6. robuste Schuhe 3oder
3. Schultergurt
Stiefel
4. Sicherheitshandschuhe 7. lange Hosen
Balance tool for a level 1. Harness quick-release pin
Raivaus-/trimmaussahan
terän on roikuttava vaakaINDUMENTI
PROTEZIONE
plane of cuttingDIhead
2. Suspension point
ZUSÄTZLICHER
tasossa, kun sahastaSCHUTZ
ei pidetä
kiinni ja
se roikkuu
Indossare
giacche
aderenti,
privi di
rotation pantaloni, camicie
3. e
Ground
level
vapaasti
valjaittensa
varassa.
Bedienkräfte,
die
unter
Heuschnupfen
(Rhinitis)
leiden,
lacci, fronzoli o cinture penzolanti che possano impigliarsi
können
im pikakiinnityksen
Zubehörhandel,
Drogerie
oder Apotheke
1. Valjaiden
nell’attrezzo
o nei cespugli.avaustappi
Non indossare
cravatte,
sogenannte
Wegwerfmasken
kaufen,
um das
Einatmen
2. Tasapaino-/kannatuskohta
indumenti
svolazzanti
o monili.
Tenere
gli indumenti
PREPARATION
Allergien
berbeiführender
Partikel
zu vermeiden.
3. Maan pinta
abbottonati
o chiusi a cerniera,
e i lembi
della camicia nei
Use a shoulder harness when provided or when recompantaloni. Portare i capelli raccolti oltre l’altezza delle
mended in this manual. Adjust both harness and the
spalle.
suspension point on the unit so the unit hangs with the
Icutting
guantiattachment
proteggonoa la
pelle
dal contatto
conground
irritantilevel.
tipo
few
centimetres
above
veleno
dell’edera.
I guanti
in shield
pelle morbida
migliorano
la
The cutting
attachment
and
should be
level in all
presa.
directions. Harness the unit on the right side as shown.

1. Occhiali di protezione 5. Indumenti aderenti
2. Cuffie
6. Scarpe robuste o scarponi
derenti,
privi
di
HR
3.
Spallaccio
7. Pantaloni lunghi
sano
impigliarsi
D
4. Guanti protettivi
sare
cravatte,
LEIDUNG
Die
Motorsense
so 1. Schnellösseinrichtung
gli indumenti
INE
UND
ausbalancieren, daß das 2. Trageöse
ella
camicia
nei
CLS-5000/5010 AGGIUNTIVA
PROTEZIONE
N
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Arbeitswerkzeug parallel 3. Schutzkleidung
l’altezza delle
AUF
A coloro che soffrono di allergie (Rinite) si consiglia
zum Fußboden steht.
CLS-5000/5010
5
SSEREN
l’utilizzo di una mascherina aggiuntiva, che aiuti a ridurre
ATTEN,
l’assorbimento di particelle allergeniche.
on irritanti tipo
VORBEREITUNG
KLEIDUNG

1. Safety
goggles
5.
Muu
suojavarustus

Trim-fitting clothes
2. Hearing protectors
6. Sturdy shoes or boots
Allergioista (esim. heinänuhasta) kärsivien on syytä käyttää
3. Shoulder harness
7. Long trousers
asianmukaisia
suojavarusteita, esim. hengityssuojainta.
4. Safety gloves

ADDITIONAL PROTECTION
VARO
VAARA

Hay fever (Rhinitis) sufferers may wear disposable masks
silmäja kuulosuojainten
lisäksi asianmutoKäytä
help pää-,
reduce
the intake
of allergenic particles.
kaisia, liikuntarajoituksia asettamattomia ja vartalonmukaisia suojavaatteita, -käsineitä ja turvakenkiä, jotka
suojaavat jalkojasi terästä singonneilta irtoesineiltä ja
estävät tasapainon menettämisen liukkaalla alustalla.
Älä käytä löysiä, riippuvia vaatteita, solmiota, kaulakoruja, ketjuja, tms., jotka voivat takertua sahaan. Älä
myöskään käytä lyhyitä housuja, hametta, sandaaleja
tai työskentele avojaloin. Tietyissä olosuhteissa on
suositeltavaa käyttää kasvosuojusta ja suojakypärää.
Korkeata varvikkoa tai vesakkoa metalliterällä raivaon syytä käyttää säärisuojia
ja viiltosuojauksella
1.tessa
Schutzbrille
5. glatt anliegende
Kleidung
2.varustettuja
Gehörschutzmetsurin työhousuja.
6. robuste Schuhe oder
3. Schultergurt
Stiefel
4. Sicherheitshandschuhe 7. lange Hosen

Valmistautuminen

Käytä
valjaita käsikirjanSCHUTZ
ohjeiden mukaisesti; hanki asianmuZUSÄTZLICHER
kaiset
valjaat,
jollei
niitä
toimitettu sahan
mukana.
Säädä
Bedienkräfte, die unterole
Heuschnupfen
(Rhinitis)
leiden,
valjaat
ja
kahva
ennen
sahan
käyttöä
yksilöllisten
mittojesi
können im Zubehörhandel, Drogerie oder Apotheke
mukaisesti.
raivaus-/trimmaussaha
sogenannteTasapainota
Wegwerfmasken
kaufen, um das (valjaiden
Einatmen
säätö
ja
sahan
kannatuskohta)
käyttämällesi
terätyypille siten,
Allergien berbeiführender Partikel
zu vermeiden.
että terä on vaakatasossa ja muutaman senttimetrin korkeudella maanpinnasta, kun et pidä sahasta kiinni. Kannata
sahaa kuvan mukaisesti kehon oikealla puolella.

1.
2.
3.
4.

Occhiali
di protezione 5. Indumenti aderenti
E
Cuffie
6. Scarpe robuste o scarponi
N
Spallaccio
7. Pantaloni lunghi
G
Guanti
protettivi
L
I

S
PROTEZIONE
AGGIUNTIVA

A H
coloro che soffrono di allergie (Rinite) si consiglia
l’utilizzo di una mascherina aggiuntiva, che aiuti a ridurre
l’assorbimento di particelle allergeniche.
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1.
Quick-release
pin
3.
Slide suspension point
1. Valjaiden
pikakiinnityksen
avaustappi
2. Hook suspension point
up and down shaft, and
2. Kantokoukun
kiinnitys
pikairrotuskiinnikkeeseen
to quick-release
clamp.
rotate it until tool head
hangsvarrella
level just
above
3. Muuta tasapaino-/kannatuskohtaa
ja kierrä
ground.
sahaa siten, että terä on vaakatasossa ja hiukan
a) Slide suspension point up and down the tube to find the
maanpinnan
yläpuolella
right balance.
Rotate the clamp to level the cutting

attachment and shield. Lock in position. If the suspension
point is a free-spinning type, the unit may tend to roll over
sideways, however, you should still level the attachment
and shield on the front-to-rear axis.
b) Balancing and levelling, as above, may require
relocation of the clamp and readjustment of the harness
straps. Also, each type of cutting attachment and shield
mounted on the unit may require balancing.

1. Schnellauslösung
3. Trageöse am
2. Aufhängepunkt zum
Wellenrohr auf und ab
Einhaken der Traeöse.
bewegen und so
drehen, daß das Gerät
nivelliert ist und knapp
über dem Boden hängt.
a) Die Trageöse am Wellenrohr auf und ab bewegen, um
die richtige Balanceposition zu finden. So einstellen,
daß das Arbeitswerkzeug parallel zum Fußboden
ausgerichtet ist. Trageöse in dieser Positon arretieren.
Da es sich um einen frei beweglichen Aufhängungsring
handelt, verlagert sich das Gerät leicht seitwärts. Sie
müssen aber dennoch die Schneidvorrichtung und den
Schleuderschutz auf einer Achse von vorn nach hinten
nivellieren.
b) Beim oben beschriebenen Ausgleichen und Nivellieren
ist es u.U. erforderlich, die Trageöse anders zu
positionieren und die Gurte des Schultergurts anders
einzustellen. Außerdem kann es sein, daß die
verschiedenen Arten von Schneidvorrichtung und
Schleuderschutz am Gerät einzeln ausgeglichen
müssen.
Dowerden
not
start
engine
fuelling spot
Älä
käynnistä
sahaanear
polttoaineen
lisäyspaikan välittömässä
läheisyydessä
1. Spina a sgancio rapido 3. Spingere il punto di
2.
Agganciare il punto di
sospensione su e giù
FUEL
morsetto
sul braccio e girarlo fin
It issospensione
highly flammable.
a sgancio rapido.
quando l’accessorio di
a) Use an appropriate type fuel
container.
taglio
sospesa appena
sopra il suolo.
b) Do not smoke or bring flame or sparks near fuel
a) Spingere
supplies.il punto di sospensione su e giù sul tubo fino
a trovare il punto di equilibrio. Girare il fermo per
c) equilibrare
The fuel tank
may be under
pressure.
Always
l’accessorio
di taglio,
e fissarlo.
Se illoosen
punto
fuel cap and
wait
be equalized
dithe
sospensione
è del
tipofora pressure
rotazione to
libera
l’attrezzo
before
removing
the cap. lateralmente; è tuttavia
può
tendere
a sbilanciarsi
necessario livellare ugualmente l’accessorio sull’asse
d) anteriore-posteriore.
Fill the fuel tank outdoors over bare ground and install
the fuel cap securely. Do not pour fuel indoors.
b) In seguito al bilanciamento ed al livellamento può
essere necessario riposizionare il morsetto e regolare
sulla macchina lo spallaccio.
All’occorrenza riequilibrare gli apparati di taglio e il
parasassi di protezione montati sull’attrezzo.
Motor nicht dort anlassen, wo Sie Kraftstoff nachgefüllt
haben.
CLS-5000/5010

a) Siirrä tasapaino-/kannatuskohtaa ylös tai alas sahanvarrella
kunnes saha on tasapainossa. Kierrä sahan valjaskiinnikettä siten, että terä suojineen on vaakatasossa maanpinnan
yläpuolella. Lukitse kiinnike oikealle paikalleen. Jos sahan
valjaskiinnike on vapaasti pyörivää mallia, saha saattaa
pyrkiä kiertymään sivulle. Yritä kuitenkin tässäkin tapauksessa tasapainottaa terä suojineen mahdollisimman hyvin
vaakatasoon etu-/takasuunnassa.
b) Terän tasapainottaminen ja korkeuden säätäminen ylläkuvatulla tavalla saattaa vaatia kiinnikkeen siirtämisen ja/tai
valjaiden uudelleensäätämisen. Säätö on tehtävä kullekin
terä- ja suojatyypille erikseen tapauskohtaisesti sopivaksi.

NOTE
A person’s size can affect the balancing adjustment.
HUOMIO
Also the balancing procedure may not work with
Kantovyö
on säädettävä
kunkin
käyttäjän
yksilöllisten
some ECHO
units on some
persons.
If the
proceduremittojen
mukaisesti.
does
not work for you, please ask your ECHO
servicing dealer
for assistance.
Ylläesitetty
säätötapa
ei ehkä sovellu aivan kaikille ECHOraivaus-/trimmaussahamalleille tai henkilöille. Jos et löydä
sopivia säätöjä,
ota avun saamiseksi
yhteys valtuutettuun
WARNING
DANGER
ECHO-jälleenmyyjääsi.
ECHO CLEARING SAWS AND BRUSHCUTTERS
ARE DESIGNED TO FIT A WIDE VARIETY OF
BODY SIZES, BUT MAY NOT BE ADJUSTABLE
FOR EXTREMELY
TALL PERSONS.
VARO
VAARA
DO NOT USE THE UNIT IF YOUR FEET CAN
ECHO-raivaus-/trimmaussahat
on mitoitettu
valmisREACH THE CUTTING ATTACHMENT
WHENjaTHE
tettu
erimittaisille
UNITsopimaan
IS ATTACHED
TO THEkäyttäjille,
HARNESS.mutta ääritapauksissa säädöt saattavat loppua kesken.
Älä ota sahaa käyttöön, jos asianmukaisesti valjaissaan tasapainotettuna esim. sahan korkeussäätö loppuu
kesken ja terä ylettyy sahan kääntyessä osumaan
ANMERKUNG
jalkoihisi.
Die Körpergröße einer Person kann sich auf die

Ausgleichjustierung auswirken. Der
Ausgleichvorgang funktioniert u.U. bei bestimmten
Polttoaine
Personen an bestimmten ECHO Geräten nicht.
Wenn ja
das
Verfahren bei Ihnen
nicht funktioniert,
Bensiini
2-tahtimoottorien
seospolttoaine
ovat äärimmäisen
wenden
Sie
sich
bitte
an
den
für
Sie zuständigen
tulenarkoja nesteenä ja varsinkin kaasuuntuneina.
ECHO Vertragshändler.
a) Säilytä polttoaine tiiviisti suljetussa tarkoitukseen soveltuvassa astiassa.

ACHTUNG

GEFAHR

b)ECHO
Älä tupakoi
tai tee avotulta
ja FREISCHNEIDER
vältä kipinöitä polttoaineen
MOTORSENSE
UND
SIND
säilytysja
täyttöpaikan
läheisyydessä.
AUF EINE VIELZAHL VERSCHIEDENER
AUSGELEGT,
LASSEN
c) KÖRPERGRÖSSEN
Polttoainesäiliötä avatessasi
kierrä aina
korkki SICH
hitaasti auki
ABER
BESONDERS
ja annaEVTL.
säiliönFÜR
paineen
tasaantuaGROSSE
ennen kuin irrotat korkin
PERSONEN
kokonaan. NICHT JUSTIEREN.
d) Täytä polttoainesäiliö ulkona sopivan suoja-alustan päällä.
Avaa säiliön korkki, lisää 2-t. polttoaineseosta täyttöputken
tasolle
ja kierrä
säiliön
korkki
tiukasti
kiinni.
Älä
e)alaosan
Wipe any
spilled
fuel off
the unit.
Then
move
at least
lisää
sisätiloissa.
3 mpolttoainetta
from the fuelling
spot before starting the engine.
N.B.
e)
Noudata
yhteydessä
varovaisuutta,
läikytä
f)L’altezza
Never lisäyksen
refuelpersona
while
the
engine
still hot, ettet
or fuel
a
della
può
influireis sul
nesteitä
ympäristöön.
Pyyhi
sahan
päälle
roiskunut
polttoairunning engine.
bilanciamento.
Il procedimento di bilanciamento
ne välittömästi
räsyllä per
pois.taluni
Siirryattrezzi
ainakinnon
3 mèpäähän
proposto
dalla ECHO
valido polttog)aineen
Do not store the unit with
fuel in
its tank, because
a fuel
moottorin
käynnistämistä.
per tutti.lisäämispaikalta
Se non dovesseennen
funzionare
nel vostro
caso
leak
could
start
a
fire.
pregati
di rivolgervi
al concessionario ECHO.
f) siete
Älä lisää
polttoainetta
raivaus-/trimmaussahaan
moottorin
ollessa käynnissä tai vielä kuuma - polttoaineen syttymisvaara.AVVERTENZA
PHYSICAL
CONDITION
PERICOLO
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g)
ennen
ITyhjennä
TAGLIABORDI
E DECESPUGLIATORI
You
should polttoainesäiliö
be in good
mental
and raivaus-/trimmaussahan
physical ECHO
health. Do not
SONO
A under
VARIpolttoaine
TIPI
DI CORPORATURE,
varastoimista.
Vuotava
muodostaa
palovaaran.
operate
ifADATTI
you are
the influence
of alcohol
or any
MA NON SONO
SEMPRE
REGOLABILI
PER
medication
or substance
which
could affect
your vision,
PERSONE
MOLTO ALTE. NON UTILIZZARE
dexterity
or judgement.
L’ATTREZZO SE I PIEDI RAGGIUNGONO
L’ACCESSORIO DI TAGLIO QUANDO L’ATTREZZO
È MONTATO SULLO SPALLACCIO.

e) Verschütteten Kraftstoff vom Gerät abwischen. Dann
3 m vom Auffüllpunkt weggehen, bevor Sie den
10 mind.
Motor anlassen.
KRAFTSTOFF
f) Nie Kraftstoff nachfüllen, wenn Motor heiß ist oder gar
Es ist höchst endzündbar.
läuft.
a) Kraftstoffbehälter geeigneter Art benutzen.
6
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g)
Das Gerät nicht mit Kraftstoff im Tank lagern, da durch
b) In der Nähe von Kraftstoffvorräten darf nicht geraucht
auslaufendes Benzin ein Brand ausgelöst werden
werden, und es dürfen dort keine offenen Flammen
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Terveydentila
Raivaus-/trimmaussahan turvallinen käyttö edellyttää hyvää
terveyttä ja henkistä vireyttä. Älä käytä raivaus-/trimmaussahaa väsyneenä, sairaana, tai jos olet nauttinut alkoholia tai
käytät lääkkeitä, jotka hidastavat refleksejä ja/tai heikentävät
huomiokykyä, tasapainoaistia tai näkökykyä.

e) Wipe any spilled fuel off the unit. Then move at least
3 m from the fuelling spot before starting the engine.
f)

er.

arks near fuel

Always loosen
o be equalized

ound and install
el indoors.

E
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ssing.
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ZGEBIETS
he la pressione
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eevtl.
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ne.Sie
Non
en
sich,fare
wo

Never refuel while the engine is still hot, or fuel a
running engine.

g) Do not store the unit with fuel in its tank, because a fuel
leak could start a fire.

PHYSICAL CONDITION
You should be in good mental and physical health. Do not
operate if you are under the influence of alcohol or any
medication or substance which could affect your vision,
dexterity or judgement.

AREA AND EQUIPMENT INSPECTION
Inspect the area before using the unit. Remove objects the
e)
Verschütteten
Kraftstoff vom
Gerät
Dann
unit could
throw. Remember
where
thereabwischen.
are obstructions
mind.
3
m
vom
Auffüllpunkt
weggehen,
bevor
Sie
den
to be avoided.
Motor anlassen.
Inspect the unit before using it. Perform only maintenance
f) Nie Kraftstoff nachfüllen, wenn Motor heiß ist oder gar
or adjustments for which the operator’s Manual gives
läuft.
instruction. Do not try to repair the unit without proper
g)
Das Gerät
Kraftstoff
im Tank lagern,
durch
instruction.
Thenicht
unitmit
should
be serviced
only bydatrained
auslaufendes
Benzin with
ein Brand
ausgelöst
ECHO
dealer servicemen
the proper
tools. werden
könnte.
Be sure that:

KÖRPERLICHE
VERFASSUNG
a) Engine does not leak
fuel.

Sie
gesund
sein. Nicht
c) müssen
Silencer körperlich
is are
in good
condition.
b)
Fasteners
tight,und
andgeistig
none are
missing.
mit
umgehen,
wenn
Sie Alkohol oderhandles,
eine
d) dem
The Gerät
unit has
the proper
equipment-shield,
Medizin
bzw. etc.-for
eine Substanz
eingenommen
haben,
die
harness,
the cutting
attachment to
be used.
Ihr
Ihre Geschicklichkeit
oder Ihre
e) Sehvermögen,
If used on the unit,
the cutting attachment
is properly
Urteilsfähigkeit
beeinträchtigen
könnten. and no stress
tightened nut,
is in sharp condition,
cracks.

UNTERSUCHUNG DES EINSATZGEBIETS
UND DESWARNING
GERÄTS
DANGER

e) Asciugare il carburante versato sull’attrezzo, e
Das
Einsatzgebiet
vor Benutzung
des OFF
Geräts
gründlich
• IMPROPER
FITistWILL
RESULT FLY
THE
allontanarsi di almeno 3 m dal luogo di rifornimento
zu untersuchen.
Alle Objekte entfernen, die evtl. vom Gerät
CUTTING ATTACHMENT.
prima di avviare il motore.
hochgeschleudert
könnten.IF Merken
Sie sich, wo
• NEVER STARTwerden
THE ENGINE
THE POWER
Hindernisse
TRANSMISSION
SHAFT
NOT INèPLACE
TOfare il
f)
Non fare sind.
rifornimento
se IS
il motore
caldo, né
THE
ENGINE
FROM OVERNur
SPEEDING
pieno
motore
gira. untersuchen.
DasPREVENT
Gerät se
voril dem
Einsatz
diejenigen
OR THE CLUTCH FROM
APART.
Instandhaltungsaufgaben
bzw.FLYING
Justierungen
vornehmen,
g) Non conservare l’attrezzo col carburante nel serbatoio,
die in der Bedienungsanleitung vorgesehen sind.
in quanto una perdita di carburante potrebbe causare
Versuchen Sie nicht, das Gerät ohne ordnungsgemäße
un incendio.
Anleitung zu reparieren. Das Gerät darf nur von geschultem
Wartungspersonal des ECHO Vertragshändlers gewartet
CONDIZIONI
FISICHE
werden,
über die entsprechenden
verfügt.
c) Der das
Schalldämpfer
befindet sich inWerkzeuge
guter Verfassung.
L’operatore deve essere in buone condizioni di salute
d) Das Gerät
ist für den Einsatz der Schneidvorrichtung
Folgendes
sicherstellen:
mentale e fisica. Non utilizzare l’attrezzo sotto l’influenza
bzw.
derkein
Metallklinge
-aus
mit dem
Schleuderschutz,
Griffen,
a) alcol
Es
läuft
Kraftstoff
Motor aus. influire
di
o farmaci
o sostanze
che potrebbero
su
Gurtzeug
usw. - komplett ausgerüstet.
b)
Die
Befestigungselemente
sind
festgezogen
und
vista, destrezza o sulla capacità di giudicare le situazioni.
e) vollzählig.
Beim Einsatz auf dem Gerät ist die Schneidvorrichtung
mittels Mutter richtig befestigt, scharf und frei von
ISPEZIONE
DELL’ATTREZZATURA E
Spannungsrissen.

E
Leikkuualueen
ja sahan
N
tarkastaminen
G

Tarkasta
aina etukäteen koko alue, jolla aiot työskennellä, ja
L
ota pois
kaikki kivet, lasinkappaleet, naulat, metallilangat ja
I
muut
S kovat esineet, jotka voivat sinkoutua ympäristöön tai tarttua Hterään. Paina mieleesi vaaraa aiheuttavat esteet, kannot,
pintakivet tms.
Tarkasta raivaus-/trimmaussahan kunto ennen jokaista käyttökertaa. Osan tässä käyttöohjeessa kuvatuista yksinkertaisemmista huolto- ja korjaustöistä voit halutessasi tehdä itsekin,
mutta muut kuin käyttöohjekirjassa kuvatut korjaustyöt edellyttävät erikoistyökalujen käyttöä ja/tai erikoisosaamista. Ne on
parasta jättää valtuutetun ECHO-huoltoliikkeen tehtäväksi.
c) Silencer is in good condition.
Varmista
työn
että:
d) The ennen
unit has
thealoittamista,
proper equipment-shield,
handles,
a) Polttoainejärjestelmä
tiivis. attachment to be used.
harness, etc.-for theoncutting
e)Kiinnitykset
unit, the
cutting
attachment
properly
DIf used onjathe
b)
liitokset
ovat
tiukalla,
yksikään is
kiinnike
ei ole
tightened
nut,
is
in
sharp
condition,
and
no
stress
E
irronnut.
Ucracks.
c) Äänenvaimennin on kunnossa ja tiivis.
T
d) Kaikki
raivaus-/trimmaussahan
varusteet
ovat asianmukaiS
WARNING
DANGER
asennetutFIT
ja WILL
suojat,RESULT
säädöt jne.
CIMPROPER
FLYvastaavat
OFF THEkäytössä
•sesti
olevaa
terätyyppiä.
HCUTTING
ATTACHMENT.
•
NEVER
START
THE
ENGINEterä
IF THE
POWER
e) Terälaite on
kunnolla
kiinnitetty,
on terävä
ja ehjä.
TRANSMISSION SHAFT IS NOT IN PLACE TO
PREVENT THE ENGINE FROM OVER SPEEDING
OR THE CLUTCH FROM FLYING APART.

VARO

VAARA

• Löysästi kiinnitetty, väärin asennettu tai ko. sahaan
vääräntyyppinen terä saattaa irrota käytössä kiinnityksistään ja aiheuttaa vaarallisen onnettomuuden.
c)
Derkäynnistä
Schalldämpfer
befindet
sichvoimansiirtoakselia
in guter Verfassung. ole
• Älä
moottoria,
jollei
d) asennettu
Das Gerätpaikalleen
ist für den Einsatz
der Schneidvorrichtung
- ylikierrokset
saattavat aiheutbzw.
der Metallklinge
- mit Schleuderschutz,
Griffen,
taa
moottoririkon
ja kytkin
saattaa hajota palasiksi
I Gurtzeug usw. - komplett ausgerüstet.
aiheuttaen
onnettomuuden.
e) TBeim Einsatz auf dem Gerät ist die Schneidvorrichtung
Amittels Mutter richtig befestigt, scharf und frei von
LSpannungsrissen.
I
A
ACHTUNG
GEFAHR
N
• OWENN DIE SCHNEIDEVORRICHTIUNG
UNPASSEND MONTIERT IST, SIE KÖNNTE
LOSSPRINGEN.
• NIEMALS DEN MOTOR STARTEN, WENN DAS
ANTRIEBSGESTÄNGE NICHT MONTIERT IST,
DA ES SONST PASSIEREN KÖNNTE, DASS
DER MOTOR ZU HOCHTOURIG LÄUFT, BZW.
DIE KUPPLUNG ZERSPRINGT.

c) La marmita sia in buono stato.
I
Nur diejenigen
d) L’attrezzo sia provvisto degli accessori adatti
DELL’AREA DI LAVORO
T
en vornehmen,
(parasassi, impugnature, cintura, ecc.) per utilizzare
IspezionareACHTUNG
l’area circostante prima
di utilizzare la
A
GEFAHR
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esehen sind.
l’accessorio di taglio.
11 macchina e rimuovere
corpi estranei che potrebbero essere
L
• WENN DIE SCHNEIDEVORRICHTIUNG
dnungsgemäße
e)
Se
usato sulla macchina, l’accessorio di taglio è
7
scagliati
da questa.
I CLS-5000/5010
UNPASSEND
MONTIERT IST, SIE KÖNNTE
von geschultem
adeguatamente fissato con un dado, è ben affilato e
A
LOSSPRINGEN.
ndlers gewartet
Ispezionare
l’attrezzo prima dell’uso. Eseguire solo la
non presenta incrinature dovute a colpi.
N
• NIEMALS DEN MOTOR STARTEN, WENN DAS
kzeuge verfügt.

Yleiset turvaohjeet
Älä käynnistä tai käytä moottoria suljetussa tilassa. Pakokaasujen hiilimonoksidi on runsaammin hengitettynä tappavan
myrkyllistä.
Älä käytä raivaus-/trimmaussahaa, jonka terälaite on tylsä,
loppuun kulunut tai vaurioitunut.
Älä käytä moottoria joutokäyntikierroksista korotetulla käyntinopeudella ilman työkuormaa.
Varo osumasta terällä esteisiin kuten pintakallioon, kiviin,
kantoihin, juuriin tai muihin kiinteisiin esineisiin, jotka saattavat
vaurioittaa terälaitteistoa.
Älä käynnistä tai käytä moottoria suljetussa tai huo-

GENERAL
OPERATION
nosti ilmastoidussa tilassa.

Do not run the engine indoors, or where there is poor
ventilation.
Engine fumes contain deadly poisonous carbon monoxide.
Do not operate with a worn or damaged cutting attachment.
Do not run engine at full throttle without a load.
Do not hit rocks, stones, tree stumps, and other foreign
objects with the cutting attachment.
If cutting attachment strikes an obstruction, stop engine
immediately and inspect cutting attachment for damage.

ere is poor
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Aseta raivaus-/trimmaussaha käynnistystä varten
Start
on ground
withjacutting
attachment
in the clear
tasaiselle
alustalle
pidä terälaite
irti kaikista
esineistä.

Jos terä kuitenkin pääsee osumaan ym. esteeseen, sammuta
moottori
tutki terälaitteisto
vaurioiden
varalta.
Start onviivytyksettä
ground withjacutting
attachment
in the clear
Aseta raivaus-/trimmaussahan säätölaitteet käynnistysasentoonsa
saha
tasaiselle
alustalle.
Varmista,
leikkuupää
Lay thejaunit
down
on a clear
area and
set theettei
controls
for
osu
käynnistyksen
yhteydessä
mitään kiinteää
esinettäthe
tai
starting.
Be sure the
cutting attachment
cannot contact
maata
groundvasten.
or any obstruction.
Ota
asento
tartuso
tukevasti
vasten
olevaan
Holdvakaa
the unit
firmlyjadown
you willmaata
not lose
control
during
sahaan
Äläthe
käynnistä
olevaa
valjaiden
starting.(ks.
Do kuva).
not start
unit in theilmassa
air, or from
thetai
harness.
varassa
sahaa
käynnistyessään
saha saattaa
The unitroikkuvaa
could swing
into-your
leg or an obstruction
if you
moottorin
väännön johdosta tai terän osuessa esteeseen
lose control.
päästä heilahtamaan ja osua jalkaasi.
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N
G nur beim am Boden liegenden Gerät starten
Motor
ALLGEMEINE
BEMERKUNGEN
ZUM
Lay
the unit down on
a clear area and set the
controls for Älä
Lnosta raivaus-/trimmaussahan terää yli polvenkorkeuden.
starting.
Be sure the cutting attachment cannot contact the Ylemmäs nostettuna terä olisi lähes linjassa kasvojesi kanssa D
BETRIEB
I
E
ground
any Gerät
obstruction.
Niemalsordas
in geschlossenen oder schlecht ja terästä
irronneet osat tai sinkoutuneet irtokappaleet saattaiS
U
belüftbaren
H lentää silmillesi.
Hold
the unit Innenräumen
firmly down so benützen.
you will not lose control during sivat
T
starting.
Do
not
start
the
unit
in
the
air,
or
from
the
harness.
raivaus-/trimmaussahalla
asianmuDie Abgase des Motors enthalten gefährliches Käytä
Das Gerät
auf einen freientyöskennellessäsi
Platz legen und
die
S
The
unit could swing
your legkann
or antödlich
obstruction
suojavaatteita ja -varusteita.
Kohlenmonoxyd.
Dasinto
Einatmen
sein. if you kaisia
Bedienungselemente
zur Vorbereitung auf den Start
C
15 m
lose control.
einstellen.
Sicherstellen, daß die
Schneidvorrichtung
H
Älä
käytä
raivaus-/trimmaussahaa
ilman,
että
teräsuoja
ja
Nicht mit verschlissener oder beschädigter
nicht turvalaitteet
mit dem Erdboden
oder einemKäytä
Hindernis
in Berührung
muut
ovat paikallaan.
mittojesi
ja terätyypin
Schneidvorrichtung arbeiten.
kommen kann.
mukaisesti
säädettyjä valjaita.
Motor nicht ohne Belastung bei Vollgas laufenlassen.
Daskäytä
Gerätraivaus-/trimmaussahaa
fest in Position halten, damit
Sie beim valaistukStarten
Älä
puutteellisessa
Darauf achten, daß Sie keine Felsbrocken, Baumstümpfe sessa,
nicht die
darüber verlieren.
Das Gerät darf nicht in
taiGewalt
jos et kunnolla
näe, mitä teet.
und anderen Fremdkörper mit dem Arbeitswerkzeug
der Luft oder am Tragegurt hängend gestartet werden, da
Do not allow anyone to enter the operating DANGER
Do not raise the cutting attachment above knee height. If
berühren.
es sonst auf Ihr Bein oder ein Hindernis zuschwenken
ZONEVAARA-ALUEELTA
with you. The danger
zone
an area of 15 m in
raised higher, the cutting attachment will be more directly Poista
(Ø verlieren.
15
m) is
asiaankuulumattomat
könnte,
falls Sie die Gewalt
Wenn vom Arbeitswerkzeug ein Hindernis berührt wird,
radius. Varmista, ettei raivaus-/trimmaussahan vaara-alueelin line with
Thrownliegenden
objects may
hit your
face and henkilöt.
Motor
nur your
beimface.
am Boden
Gerät
starten
den Motor sofort anhalten und die Schneidvorrichtung auf
eyes.
D
le myöskään
työskentelyn aikana pääse tulemaan sivullisia.
Schäden überprüfen.
Insist
E that persons in the RISK ZONE beyond the danger
Wear the recommended protective gear.
Vaadi
vaara-alueen
läheisyydessä
TYÖALUEELLA
työszone
protection
to protect
them from thrown
U wear eye
Allontanarsi
dal luogoterästä
di rifornimento
prima
di avviare
FUNZIONAMENTO GENERALE
kenteleviä
käyttämään
mahdollisesti
sinkoutuvien
objects.
If the unit must be used where there are unprotected
I
Never operate the unit without the proper guards, shoulder
T
il motore
Non fare
andare il motore
in luoghi
chiusi,
o dove
c’è una
varalta
Jollei työalueella
kulkevien
people,
operate
at a suojalaseja.
low throttle speed
to reduce the
risk.
T
Das
Gerät
freien
Platz
und
die irtoesineiden
15 legen
m
harness
and auf
othereinen
protective
devices.
S
scarsa ventilazione. zur Vorbereitung auf den Start henkilöiden suojaaminen ole mahdollista, työskentele erityisen A
Bedienungselemente
C
Ensure
that
there are no children,
bystanders,
and pets
in
Never operate the unit without good visibility and light.
varovasti
ja mahdollisuuksien
mukaan
pienemmällä
moottoriL
einstellen.
Sicherstellen,
die
Schneidvorrichtung
I fumi del motore
contengono daß
il letale
monossido
di carbonio.
Posare
su all
unochildren,
spazio bystanders
libero ed impostare
theHworkl’attrezzo
area. Keep
and fellowi
teholla.
I
nicht mit dem Erdboden oder einem Hindernis in Berührung
comandi
di
avviamento.
Verificare
che
l’accessorio
di
workers outside 15 m radius for brushcutters/grasstrimmers.
Non azionare
ettei
vaara-alueelle
(Ø
15
m)
pääse
sivullisia,
varo
A
kommen
kann.il decespugliatore se il disco è consumato, Varmista,
taglio non tocchi il suolo o altri ostacoli.
piegato, danneggiato o scalfito, o se il dado è consumato erityisesti
lapsia ja lemmikkieläimiä.
N
Das
Gerät
fest
in
Position
halten,
damit
Sie
beim
Starten
o danneggiato.
Premere saldamente sulla macchina per non perdere il
O
Sammuta
moottori
ja
varmista,
että
terä
on
pysähtynyt,
ennen
nicht
die allow
Gewaltanyone
darübertoverlieren.
Gerät darf
nicht in
Do not
enter theDas
operating
DANGER
controllo
durante
l’avviamento.
Non
avviarla
tenendola
in
Non
azionare
il motore
al massimo
carico.
lasket raivaus-/trimmaussahan käsistäsi. Sammuta
der
Luft
oderyou.
am
Tragegurt
hängend
gestartet
werden,
ZONE
with
The danger
zone issenza
an area
of 15 mda
in kuin
aria o per lo cinghia, in quanto se si perde il controllo
moottori
myös siirtyessäsi työkohteelta toiselle. Pidä varsinkin
es
sonst
auf
Ihr
Bein
oder
ein
Hindernis
zuschwenken
radius.
Non
urtare con il disco contro pietre, sassi, ceppi od altri
potrebbe andare a sbattere contro una gamba o altro
metalliterällä
varustettu saha lasten ulottumattomissa.
könnte,
falls
Sie
die
Gewalt
verlieren.
corpi estranei.
ostacolo.
Insist that persons in the RISK ZONE beyond the danger Sammuta raivaus-/trimmaussaha välittömästi, jos joku tai jokin
Se
il disco
un ostacolo,
spegnere
immediatamente
Die
Schneidvorrichtung
nicht
über Kniehöhe
Erlauben
Sie niemandem,
Ihre GEFAHRENZONE
zone
wearcolpisce
eye protection
to protect
them
frombringen.
thrown tulee
työalueelle.
Varo koskettamasta
kuumaa moottoriazu
tai
ilobjects.
motore
e controllare
sewird,
il disco
è stato
danneggiato.
Wenn
sieIfhöher
gebracht
könnte
sie leicht
dieselbe pakoputkea.
betreten. Die Gefahrenzone umfaßt einen Radius von 15
the
unit
must be
used
where
there
are auf
unprotected
Höhe
wie
Ihr Gesicht
geraten.
Durch
m.
Allontanarsi
dalatluogo
dithrottle
rifornimento
di avviare
people,
operate
a low
speedhochgeschleuderte
toprima
reduce
the risk.
I
Objekte
könnten Ihr Gesicht und Ihre Augen verletzt werden.
il motore
Bestehen
Sie darauf, daß Personen in der RISIKOZONE
T
Ensure that there are no children, bystanders, and pets in
(außerhalb
der Gefahrenzone) ihre Augen vor
A
the work area. Keep all children, bystanders and fellow
Die empfohlenen
Schutzvorrichtungen
tragen.
hochgeschleuderten
Objekten schützen. Wenn das Gerät
L
workers
outside
15
m
radius
for
brushcutters/grasstrimmers.
Posare l’attrezzo su uno spazio libero ed impostare i
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in
der
Nähe
ungeschützter
Personen eingesetzt
werden
I
Bevor Siedi das
Gerät starten,
sollten
sich davon
comandi
avviamento.
Verificare
cheSie
l’accessorio
di
muß,
bei
niedrigen
Drehzahlen
arbeiten,
um
das
Risiko
zu
A
CLS-5000/5010
überzeugen,
daßildas
Nylonfadenschneidmesser
an der 8
taglio
non tocchi
suolo
o altri ostacoli.
mindern.
N
Schutzverlängerung angebracht ist und der Nylonfaden
Premere
sulla macchina hinaussteht.
per non perdere il
O
nicht übersaldamente
das Fadenschneidmesser
Zuschauer
und Mitarbeiter sind zu warnen. Kinder und

VARO

VAARA

Kaikkien VAARA-ALUEELLA kulkevien olisi käytettävä
terästä mahdollisesti sinkoutuvien irtoesineiden varalta suojalaseja. Silmävamman vaara pienenee etäisyyden kasvaessa.
Sammuta moottori välittömästi, jos raivaus-/trimmaussaha
alkaa täristää. Tärinä voi johtua vakavasta vauriosta, esim.
rikkoutuneesta vauhtipyörästä, kytkimestä, terästä, tai jonkin
osan irtoamisesta.
Älä käytä raivaus-/trimmaussahaa ennen kuin vika on paikallistettu ja korjattu.

ne, children are
tools, stop the
s.

Sammuta
moottori välittömästi, jos raivaus-/trimSudden
vibration?
maussaha
alkaa äkillisesti täristää!
Shut
down immediately!
Shut down immediately if the unit starts to shake or vibrate.

ne and cutting
and body away
e engine is hot.

A sudden vibration is a sign there may be dangerous
trouble, such as a broken flywheel, clutch or cutting
attachment, or loose parts.

E
N
PidäGkädet ja jalat loitolla pyörivästä terästä. Varmista, että
teräLon pysähtynyt, ennen kuin irrotat raivaus-/trimmaussahan
I otteestasi.
kahvat
S
Sammuta
moottori ja varmista, että terä on pysähtynyt, ennen
H
kuin lasket raivaus-/trimmaussahan käsistäsi.

Do not use the unit until the problem has been properly
diagnosed and corrected.

Muista, että terä jatkaa hetken pyörimistään, vaikka vapautat
kaasuliipaisimen ja/tai sammutat moottorin (keskipakoiskytkin).

ER

SIDERED
K. RISK OF
ANCE.

Jos terä pyöri moottorin käydessä joutokäyntiä, kaasuttimen
joutokäyntiasetusta on säädettävä; ks. ohjeet jäljempänä, tai
vie saha valtuutetun ECHO-huoltoliikkeeseen säädettäväksi.
Keep feet and hands away until rotation stops.

E
ntfernen. Keine
lassen. NBei
G
satzstelle Motor
L
I
len, sofort Sden
lstand bringen.
H
örperteile vom
gefährliche
der Motor heiß

Plötzliche Vibration?
When the unit is turned off, make sure the cutting attachment
Gerät sofort stillsetzen!
stops before the unit is set down.

HR

Das Gerät darf erst dann wieder eingesetzt werden, wenns
Problem richtig erkannt und behoben worden ist.

ERSONEN
DEN EINEN
EN. DIE
N
ES

D
E
china, i bambini
U
getti in metallo,
T
da una zona di
S
C
H e
bito motore

distanza dalla
motore è caldo.

COLO

ROVI
OTEZIONI
E

Falls
das Gerät
plötzlich
zu rütteln
bzw. zu
vibrieren beginnt,
A cutting
attachment
can
injure while
it continues
to spin
ist
esthe
sofort
auszuschalten.
after
engine
is shut off or throttle control is released.
Ein
Vibrieren
ist ein
darauf,
daß
If theplötzliches
cutting attachment
rotates
afterHinweis
throttle is
returned
to
gefährliche
Probleme
wie
z.B. einFollow
beschädigtes
idle, carburettor
adjustment
is required.
instruction
Schwungrad
oder
eine
schadhafte
Kupplung
bzw.
on this manual to
make
the adjustment
yourself,
or have
the
Schneidvorrichtung
oder sich
bestimmte Teile
carburettor adjustedvorliegen
by your ECHO
dealer.
gelöst haben.

Peukaloiden ja sormien on oltava kahvojen ympärillä. Kuvatulla otteella pystyt parhaiten pienentämään sivupotkun voimaa
ja pitämään sahan hallinnassasi.

Halten Sie Hände und Füße fern, solange bis das
Werkzeug stoppt.
Älänot
työskentele
raivaus-/trimmaussahalla vain yhDo
operate one-handed
dellä
kädellä
Vibrazioni
Improvvise?
Nach Ausschalten des Motors abwarten bis die Rotation
Spegnere
immediatamente!
des Arbeitswerkzeuges
ganz unterbleibt, bevor Sie das
Always use both hands on the handles. Do not operate
Gerät ablegen.
one-handed.
Spegnere immediatamente la macchina se iniziasse ad
oscillare
vibrare.
Wenn daso Arbeitswerkzeug
nach abschalten des Motors,
Always hold the unit with the fingers and thumbs encircling
oder loslassen des Gashebels noch rotiert, kann dies zu
La vibrazione
the
handles. improvvisa indica un probabile guasto
Verletzungen führen.
pericoloso, come ad esempio volano, frizione o accessorio
di
taglio
spezzati,
o parti allentate.
Sollte
das
Arbeitswerkzeug
noch rotieren, nachdem der
Motor auf Leerlauf übergegangen ist, muß der Vergaser
Non utilizzare l’accessorio se non quando il problema
justiert werden. Sie können die Justierung unter Befolgung
sarà stato correttamente diagnosticato e risolto.
der vorliegenden Bedienungsanleitung selbst vornehmen,
oder den Vergaser vom Kundendienst Ihres ECHO
Vertragshändlers justieren lassen.

CLS-5000/5010

I

Huolehdi, että raivaus-/trimmaussahan määräaikaishuollot
tulevat tehdyiksi ajallaan; tee itse tai vie saha valtuutetun
All maintenance and adjustments
given in this manual
ECHO-huoltoliikkeeseen
huollettavaksi.
should be performed by you or your ECHO servicing
Jätä
korjaukset valtuutetun ECHODraivaus-/trimmaussahan
dealer
on a timely basis.
huoltoliikkeen
tehtäväksi.
Älä
käytä
puutteellisesti
All E
required service or repair must be
done only bykoottua,
ECHO
huoltamatonta
tai
asiantuntemattomasti
sahaa.or
Älä
U
servicing
dealer. Never attempt to use korjattua
an incomplete
tee
omia
sahaan. modification.
oneT
fittedvirityksiä
with unauthorized
PidäS työskennellessäsi sahan kahvoista tukevalla otteella
molemmin
käsin kiinni. Älä missään tilanteessa työskentele
C
raivaus-/trimmaussahalla
vain yhdellä kädellä!
H

Tenete lontani piedi e mani finché la testina non smette

PULL
AlleI in der Bedienungsanleitung aufgeführten
Instandhaltungsund Justagearbeiten sind entweder von
T
Ihnen
oder
dem
Kundendienst Ihres ECHO
A
WARNING
DANGER
Vertragshändlers
auf
Zeitbasis
durchzuführen.
INLCASE
OF AN EMERGENCY,
USEReparaturarbeiten
QUICKAlle
erforderlichen
Wartungsoder
I
RELEASE
HARNESS TO
FREE YOURSELF
dürfen
nur PIN
vonONgeschultem
Personal
der ECHO
A
FROM
UNIT.
Vertragswerkstatt
durchgeführt
werden.
Niemals
eine
N
unvollständige
Maschine bzw. eine mit nicht genehmigten
O
Modifikationen benutzen.
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VARO

VAARA

Hätätilassa voit valjaiden pikakiinnityksen avaustapilla
hetkessä irrottautua raivaus-/trimmaussahasta.

PULL
VEDÄ

not operate

s encircling

WARNING

DANGER

IN CASE OF AN EMERGENCY, USE QUICKRELEASE PIN ON HARNESS TO FREE YOURSELF
FROM UNIT.

E
N
Tärinältä
ja kylmyydeltä
G
suojautuminen
L
I
Altistus
kylmyydelle ja tärinälle saattaa tietyillä henkilöillä
S taa sormiin Raynaudin taudiksi nimetyn sairauden.
aiheut
H
Kylmyydelle
ja tärinälle altistuminen voi aiheuttaa mm. verenkiertohäiriöitä, jotka ilmenevät sormien pistelynä ja poltteluna,
myöhemmin myös tunnottomuutena.
On äärimmäisen tärkeää, että noudatat seuraavassa annettuja suojautumisohjeita, koska taudin laukaisevaa vähimmäisaltistusta ei tunneta.
• Suojaa kehosi hyvin kylmyydeltä - erityisesti pää ja kaula,
jalat, nilkat, kädet ja ranteet.

E
N
G
e einhändig
L
I
mit Daumen
S
H

VIBRATION
AND COLD
ZIEHEN

It is believed that a condition called Raynaud’s Phenomenon which affects the fingers of certain individuals may be
brought about by exposure to vibration and cold. Exposure
to vibration and cold may cause tingling and burning,
ACHTUNG
GEFAHR
followed by loss of colour and numbness in the fingers.
IM NOTFALL ENTLEDIGEN SIE SICH DES GERÄTS
The
precautions
are strongly recommended
MITfollowing
HILFE DER
SCHNELLÖSEEINRICHTUNG
because
the minimum exposure which might trigger the
TRAGEGURT.
ailment is unknown.

• Suorita taukojen aikana tehokkaita käsi- ja sormiharjoituksia paikallisverenkierron elvyttämiseksi. Vältä tupakointia.
• Keep your body warm, especially the head and neck, feet
• and
Pyri ankles,
suunnittelemaan
siten, ettei raivaus-/trimand handstyöpäiväsi
and wrists.
D
maussahalla
työskentelyn osuus päivittäisestä työajastasi
• Maintain
good
blood circulation by performing vigorous
E
nouse
liian
suureksi.
arm
exercises during frequent work breaks, and also by
U
• Jos sormesi kipeytyvät, punoittavat ja turpoavat tai myönot
T smoking.
hemmin
vaalenevat ja menevät tunnottomiksi, käy lääkärinS
tarkastuksessa
ennen kuin
itsesiofuudelleen
kylmyy• Limit
the number
of altistat
hours
operation.
C ja tärinälle.
delle
Try
to fill each day with jobs where operating the trimmer
H
or other hand-held power equipment is not required.
• If you experience discomfort redness and swelling of the
Rasitusvammojen
ehkäisy

fingers, followed by whitening and loss of feeling, consult
Sormien,
käsien, käsivarsien
ja hartioiden
sekä
jänteiyour physician
before exposing
yourselflihasten
further to
cold
den
ylirasitus
voi
aiheuttaa
kipua,
turvotusta,
tunnottomuutta,
and vibration.
heikkouden tunnetta ja kovaa kipua mainituissa kehonosissa.
Noudata rasitusvammojen ehkäisemiseksi seuraavia ohjeita:

D
E
U
pugnature.
T
S
o afferrare
C
H

VIBRATION
UND KÄLTE
TIRARE

Es wird vermutet, daß eine Beschwerde namens RaynaudSyndrom, die die Finger bestimmter Personen befällt,
durch Arbeit bei Vibration und Kälte herbeigeführt werden
kann. Wenn man bei Vibration und Kälte arbeitet, kann
AVVERTENZA
PERICOLO
sich
ein or
Prickeln
und Brennen bemerkbar machen, dem
Painful
numb
fingers?
Sormien
pistelyä
ja polttelua
tai tunnottomuutta?
IN
CASO
DI
EMERGENZA
TOGLIERE
IL der Finger
sich
Farblosigkeit
und Gefühllosigkeit
See
your
doctor immediatelty!
Ota
viivytyksettä
yhteys
lääkäriin! IL FERMO A
DECESPUGLIATORE
UTILIZZANDO
anschließen.
SGANCIO RAPIDO
SITUATO
SULLA CINTURA.
REPETITIVE
STRESS
INJURIES
Die
nachstehend
aufgeführten
Vorkehrungen
sind ofsehr
It is believed that overusing the muscles and tendons
the
zu
empfehlen,
da
die
Mindestwerte,
bei
denen
diese
fingers, hands, arms and shoulders may cause soreness,
Krankheit
ausgelöst wird,
nicht bekannt
sind. pain to the
swelling, numbness,
weakness
and extreme
areas just mentioned. Certain repetitive hand activities
may put you at a high risk for developing a repetitive stress
injury (RSI).

• Älä pidä työskennellessäsi rannetta taivutetussa, ojennetussa tai käännetyssä asennossa. Pyri pitämään ranne
suorana.
• Den
Körper - insbesondere Kopf und Nacken, Füße und

• Fußgelenke
Pidä
väliajoin
taukoja,
kädet saavat lepoa.
sowie
Hände
undjotta
Handgelenke
I säännöllisin
Suorita
usein toistuvat sahausliikkeet hitaammin ja pienemwarmhalten.
T
mällä
voimalla.
A
• Häufige Pausen einlegen, in deren Verlauf Sie den
L
• Kreislauf
Suorita käsien
ylävartalon
lihaksia vahvistavia
durchjaintensive
Armübungen
anregenkuntoharund
I
joituksia.
nicht
rauchen.
A
• Mene lääkäriin, jos tunnet pistelyä, tunnottomuutta tai
• Die
N Betriebsstunden auf ein Minimum reduzieren. Jeden
kipua sormissa, käsissä, ranteissa tai käsivarsissa. Taudin
Arbeitstag
so einteilen, daß auch andere Arbeiten
O
oireiden
aikainen
voi estää pysyvien
To
reduce riittävän
the
risk of
RSI,denen
dotunnistaminen
the kein
following:
verrichtet
werden,
bei
Trimmer oder ein
lihas- ja hermostovammojen syntymisen.
anderes
handgehaltenes
Motorgerät
eingesetzt
wird.
• Avoid using your wrist in a bent, extended or twisted
position.
• Wenn
Ihre Finger schmerzen, rot und angeschwollen
sind,
schließlich
bleich repetition
und gefühllos
werden,
• Take und
periodic
breaks ganz
to minimize
and rest
your
müssen
Sie
den
Arzt
aufsuchen,
bevor
Sie
sich
hands. Reduce the speed and force in which you wieder
do the
der
Kälte und
Vibration aussetzen.
repetitive
movement.
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N
G
L
I
S
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• Do exercises to strengthen hand and arm muscles.
I
T
A
L
I
A
N

See a doctor
if youcaldo,
feel tingling,
numbness
pain inpiedi,
your
•• Tenere
il corpo
soprattutto
testa,orcollo,
fingers,
hands,
wrists
or
arms.
The
sooner
RSI
is
caviglie, mani e polsi.
di Raynaud,
CLS-5000/5010
17Si ritiene che una condizione definita fenomeno
diagnosed, the more likely permanent nerve and muscle
che colpisce le dita di alcune persone, sia causata
• Mantenere
una
circolazione del sangue facendo
damage can
bebuona
prevented.
dall’esposizione alle vibrazioni ed al freddo. L’esposizione
vigorosi esercizi con le braccia durante frequenti pause
al freddo ed alle vibrazioni può causare formicolio e 10 di lavoro, ed evitare di fumare.
CLS-5000/5010
bruciore
seguitioder
da pallore
e intorpidimento
delle dita. Si
Das Risiko von Tendoperiostosen/
Schmerzende
gefühllose
Finger?
•Karpaltunnelsyndrom
Limitare il numero di ore
impiego. Cercaregemindert:
di riempire
consiglia
vivamente
di osservare le seguenti precauzioni
wirddifolgendermaßen
Sofort einen
Arzt aufsuchen!
D

LE VIBRAZIONI E IL FREDDO

TURVAOHJEET: CLS-5010 VARUSTETTUNA NYLON-LANKATERÄLLÄ
Raivaus-/trimmaussahan peruskäyttömuodot lankaterällä ovat:

2

Viimeistely (trimmaus), niittäminen, paljaaksi ajelu ja nurmikon
rajaus.

3

4

1

Viimeistely (trimmaus): Aseta terä sahattavan kohteen
viereen ja liikuta terä hallitusti vasten leikkuukohdetta. Kallista
terää varovasti siten, että irtoaines lentää itsestäsi poispäin.
Jos leikkuukohteen läheisyydessä on aita, seinämä, puu tms.,
lähesty ko. estettä suunnasta, jolla mahdolliset kimmokkeet
suuntautuvat itsestäsi poispäin.

Jatka, kunnes saavutat esteen. Varo liian suuren alueen
viimeistelemistä kertaviillolla (ylikuormitus) ja terän osumista
esteeseen. Ole erityisen varovainen leikatessasi verkko- ja
1. Raivaus-/trimmaussahan kulma seinämään nähden
RULES FOR SAFE
OPERATION
panssariaidan
vierellä, älä päästä terälankaa aitaa päin tai
2. Irtoaines
läpi. Vältä liianHEAD)
tarkkaa aidanvierustojen partu(CLS-5010 WITH NYLON verkonsilmän
LINE CUTTING
3. Kohollaan pidettävä teräpuoli
roimista, verkkolanka saattaa katkaista terälangan pään.
3. Knife side raised
1.
Angle kulma
to wallmaahan nähden
4. Terän
Sitkeävartisten rikkakasvien viimeistelyleikkaus lankaterällä on
4. Angle to ground
2. Debris
syytä tehdä varsi kerrallaan. Aseta terä leikattavan kasvinvarMove the line head or line disc slowly until the grass is cut
ren viereen maanpinnan tasolla, ei korkeammalle, ja leikkaa
right up to the barrier, but do not jam (overfeed) the line into
The basic cutting actions pictured are:
varsi terälangan kärjellä kuluttamalla poikki. Älä paina teräthe barrier. If trimming up to wire mesh or chain link fencing,
Trimming, scything, scalping and lawn edging.
lankaa kerralla koko vartta, useita sitkeitä versoja, puuntaimia
be careful to feed only up to the wire. If you go too far, the
These actions are as follows:
tms. päin; sitkeävartinen kasvi saattaa katkaista langanpään ja
line will snap off around the wire.
TRIMMING: This is feeding the trimmer carefully into the lingota irtokappaleita itseäsi päin.
Trimming canLaajojen
be donenurmialueiden
to cut throughleikkaaminen
weed stems one
at
material you wish to cut. Tilt the head slightly to direct the Niittäminen:
/ niittämia time.
Place
the
nylon
line
cutter
near
the
bottom
of
the
debris away from you. If cutting up to a barrier such as a nen:
Aloittaessasi leikkaamisen aseta terä sahattavan kohteen
weed never
up, whichJatka
couldliikuttamalla
cause the weed
to chatter
fence, wall or tree, approach from an angle where any viereen
ja teehigh
viikateliike.
sahaa
puolelta
and catch
the line.
Ratheronthan
cut the
weedsitten
right through,
debris ricocheting off the barrier will fly away from you. toiselle,
kunnes
leikkaus
valmis,
ja siirry
em. tavalla
just useaskel
the very
end of eteenpäin.
the line to wear
through
stem
toimien
kerrallaan
Suorita
liikkeetthe
rytmikslowly.
kään jouhevasti, älä iske terää päin paksua ruohotupasta tai
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rouhaise kerralla suuria mättäitä. Suuntaa leikattu irtoaines
terää kallistamalla ja/tai leikkuusuuntaa muuttamalla itsestäsi
RICHTLINIEN ZUR BETRIEBSSICHERHEIT
poispäin. Tee paluuliike kuten viikatteella ennen eteenpäin siir(CLS-5010 MIT NYLONFADENKOPF)
tymistäsi. Jos päälläsi on tehokas suojavaatetus eikä terästä
(B)
lentävä
voit leikataoder
sahalla
molemminpuolisil(A)irtoaines
Bewegen
Sie denhaittaa,
Nylonfadenkopf
die Fadenscheibe
3. schräggestelltes
1. Winkel zur Wand hin
la
liikkeillä. bis das Gras am Hindernis (Baum, Mauer...)
langsam,
Arbeitswerkzeug
2. Schneidgut
abgemäht ist. Wenn Sie an einem Draht- oder
SCYTHING: This is the cutting
mowing
large grassy
(B): Edging
(A): Scalping
4. or
Winkel
zumofBoden
hin
Kettengliedzaun entlang Trimmarbeiten durchführen,
areas
by
sweeping
or
swinging
the
trimmer
in
a
level
arc.
Die hier dargestellten Schneidvorgänge sind wie folgt:
Paljaaksi
ajelu
ja
rajaus:
Molemmissa
em. leikkuutavoissa
dürfen Sie den Nylonfaden nicht so weit
vorschnellen
Use a smooth,
easySkalpieren
motion. Do not
to hack or chop down raivaus-/trimmaussahan
SCALPING
EDGING:
Both of
these
done
with the
Trimmen,
Mähen,
undtryKantenschneiden.
lankaterää
pidetään
kallistettuna.
lassen,
daß AND
er durch
Berührung
mit
demare
Zaun
reißt.
the grass. Tilt the line head or line disc to direct the debris Paljaaksi
line headajelu
or line
disc
tilted
at
a
steep
angle.
Scalping
is
poistaa kaiken pintakasvuston jättäen pelkän
TRIMMEN:
Hierbei
wird
der Trimmer
anwithout
das zu
Beim
Trimmen
können
Unkrauthalme
nacheinander
away from you
on the
scything
stroke.vorsichtig
Then return
removing
top
growth,
leaving
the pinnoitteelle
earth bare.
Edging
is
pintamaan,
rajauksella
tarkoitetaan
tai
kulkuväyschneidende
herangeführt.
Denare
Fadenkopf
etwas
durchgeschnitten
werden.
Nylonfadencutting grass Material
for another
stroke. If you
well protected
trimming
the kasvuston
grass back
where it Die
has
spread
over a
lälle
levinneen
poistamista.
Valitse
seisomapaikkasi
schrägstellen, damit das Schneidgut von Ihnen weggeleitet
Schneidvorrichtung unten-nie oben-an der Pflanze
and do not care whether some debris is thrown in your
pavement orjadriveway.
During both
edging and
scalping,
pidä die
teräPflanze
jyrkästi
kallistettuna
siten,
etteivät
wird. Wenn man auf eine Barriere zuschneidet, wie z.B. leikatessasi
ansetzen, da
sich
sonst evtl. nur
beugt
und
direction, you may scythe in both directions.
hold
the
unit
at
a
steep
angle
in
a
position
where
the
debris,
terän
linkoamat
irtokappaleet,
maapaakut
tai
pikkukivet,
lennä
einen Zaun, eine Wand oder einen Baum, müssen Sie sich
dann wieder aufrichtet und sich in dem Nylonfaden
and
any dislodged
dirt Anstatt
anditseäsi
stone,
will Unkraut
not come ganz
back
kimpoa
kiinteistä
esteistä
päin.
in einem Winkel vorarbeiten, so daß von der Barriere tai
verfangen
könnte.
das
towards you even ifführen
it ricochets
off Ende
the hard
surface.
abprallendes Schneidgut von Ihnen weggeleitet wird. Etsi
durchzuschneiden,
Sie das
des
Nylonfadens
mittoihisi ja leikkuutilanteeseen
sopiva
kallistuskulma
Although the
pictures
show
how to edge and scalp, every
allmählich
durch
den
Unkrauthalm.
kokeilemalla ja yllä olevien esimerkkikuvien perusteella.
operator must find for himself the angles which suit his
(B)
(A)
body size and cutting situation.
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I
of large grassy
T
r in a level arc.
A
ck or chop down
L
irect the debris
I
n return without
A
well protected
thrown in N
your
O
ns.

(A):
(A):Scalping
Paljaaksi ajelu

NORME DI SICUREZZA
(B): Edging
(CLS-5010 CON TESTINAEA FILO DI NYLON)

(B): Rajaus
SCALPING AND EDGING: Both of these are done with the
3. Lato lama alzato
1. Angolo con il muro
line head or line disc tilted at a steep angle. Scalping is
4. Angolo con il suolo
2. Detriti
removing top growth, leaving the earth bare. Edging is
MÄHEN: Hierbei werden große Grasflächen durch
trimming the grass back where it has spread over a
Schwingen
des
Trimmers
in einem
Halbkreis
auf
Le
illustrazioni
a fianco
mostrano
operazioni
basilari:
pavement
or driveway.
During
bothleedging
and scalping,
gleichmäßiger
Höhe
gemäht.
Esal empfiehlt
sich eine
Ripulire
i
bordi,
falciatura,
radere
suolo
e
bordure.
hold the unit at a steep angle in a position where the debris,
gemessene,
gleichmäßige
Arbeitsweise. Auf keinen Fall
Le
azioni
pertinenti
sono:
and
any dislodged
dirt and stone, will not come back
versuchen, das Gras durch Hackbewegungen zu
towards you even if it ricochets off the hard surface.
schneiden. Kippen Sie den Nylonfadenkopf oder die
Although
the pictures
show how
to edge
and
scalp, every
RASATURA:
necessario
prestare
molta
attenzione
con
FadenscheibeÈso,
daß das gemähte
Gras weg
von Ihnen
operator
must
find
for himself
the Scrollate
angles which
suit his
ilauf
materiale
che
si
desidera
tagliare.
leggermente
die bereits gemähte Fläche geworfen wird. Dann body
size
cutting
situation.
ilohne
disco
perand
togliere
i detriti.
state
per tagliare um
su una
Gras
zu
schneiden
- dasSe
Gerät
zurückführen,
den
barriera,
come
ad
esemplo
una
palizzata,
un
muro
un
nächsten sensenartigen Hub auszuführen. Wenn Sieo gut
albero,
avvicinatevi
un’angolazione
per cui i detriti
geschützt
sind unddaes
Ihnen nichts tale
ausmacht,
wenn
che
possono
saltare
non vi wird,
vengano
contro.
Schneidgut
auf Sie
zu geschleudert
können
Sie in
beide Richtungen mähen.
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flächen durch
Halbkreis auf
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(A):
Skalpieren
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(B): Kantenschneiden

N
Muovete la testina di taglio o il disco lentamente finché
G
l’erba non è stata tagliata fino al punto desiderato, ma non
L
(B): Kantenschneiden
(A): Skalpieren
insistete
troppo con il filo perché
se andate a cozzare
I
contro una rete, se il filo è troppo lungo va ad avvolgersi
S
SKALPIEREN
KANTENSCHNEIDEN:
Beides wird
e
ad impigliarsiUND
con la
rete.
mitHdem Nylonfadenkopf oder der Fadenscheibe gemacht,
Iindem
bordi Sie
si ripuliscono
anche
falciando
un gambo
di erbacce
steil zum Gras
gekippt
werden.
Beim Skalpieren
per
Mettere so
l’apparato
di taglio daß
con nur
filo der
di nylon
wird volta.
die Vegetation
weit geschnitten,
kahle
accanto
alla base del
fascio,
mai in alto dove
Boden zurückbleibt.
Beim
Kantenschneiden
wirdl’erbaccia
das Gras
potrebbe
vibrare wo
ed es
impigliarsi
nel filo.
Anziché falciare
zurückgetrimmt,
über einen
Fußgängerweg
oder
completamente
le
erbacce,
tagliare
lentamente
il gambo
eine Zufahrt gewachsen ist. Sowohl beim Kantenschneiden
con
la punta
filo.
als auch
beimdelSkalpieren
ist das Gerät in einem steilen
Winkel so zu halten, daß das Schneidgut sowie sich aus
dem Boden lösende Steine und Schmutz nicht auf Sie
zugeschleudert werden.
11 Obwohl Sie der Darstellung entnehmen können, wie das
20 Kantenschneiden und Skalpieren ablaufen, muß jede
Bedienkraft
für sich selbst herausfinden, in welchem Winkel
D
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Leikkuusivu on lähes kaikissa leikkuutilanteissa syytä valita
siten, että terän itsestäsi ja teräsuojasta poispäin pyörivä osa
leikkaa tarkoitettua kohdetta (ks. periaatekuva), jolloin myös
terän linkoamat irtokappaleet lentävät itsestäsi poispäin.
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lockwise.
D
d.
E
U
T
utter so S
that
e the line
C is
appropriate
H
away from

the debris
the ground
debris will
you will use

wn objects.
dsich
under the
I
e.
T
nks
vom is
en there
A
If you must
L
chneiden
much
lower
I
ing.
DoA
not
sich,
den
Kontakt
N in
Nylonfaden
O
gbewegt (s.
wird das

eigen, wird
Wenn der
en wird, so
chneidkreis
eudert, die
ert, und es

änden stets
E
genstände
antiorario.
N
erschutzes
G
Objekten
L
I
ng Straßen
clinare
ilSfilo
enden,
lla sezione
Hwo
vermeiden
sta
lontano

Lankaterän
ja metalliterä
vastaNylon line Nylonlanka
head or disc
rotates pyörivät
anticlockwise.
päivään.
tulee
teräsuojan
The knifeTerä
will be
on itseäsi
the leftkohti
side of
the shield.vasemmalla puolella.
1. Debris
1.
irtoaines
2. Leikattu
Cut on this
side
2.
leikkuusivu
ForTerän
nearly
all cutting, it is good to tilt the nylon cutter so that
contact is made on the part of line circle where the line is
moving away from you and the shield (See appropriate
picture.) This results in the debris being thrown away from
you.
Tilting the head to the wrong side will shoot the debris
toward you. If the nylon line cutter is held flat to the ground
so that cutting occurs on the whole line circle, debris will
be thrown at you, drag will slow the engine, and you will use
up a lot of line.

Nylonfadenkopf
Fadenscheibe
drehen sich
Älä
käytä
raivaus-/trimmaussahaa
jalankulkijoiden
Do
not
trim
near oder
cars or
pedestrians.
entgegen
Uhrzeigersinn.
tai
autojendem
läheisyydessä
Das Fadenschneidemesser befindet sich links vom
Schleuderschutz.
WARNING
DANGER
2. Auf
dieser
seite Schneiden
1.USE
Schneidgut
EXTREME CAUTION
WHEN
OPERATING

Terän väärän sivun käyttäminen linkoaa irtokappaleet itseäsi
päin. Jos pidät terää vaakatasossa ja haukkaat lankaterällä
koko terän levyisen leikkuualan kerralla, irtokappaleet lentävät
itseäsi päin, ylikuormitus pienentää moottorin käyntinopeutta
ja terän leikkuulanka kuluu tavallista nopeammin.

VARO

VAARA

Do not trim near cars or pedestrians.
Ole erityisen varovainen paljaan maa- tai sorapinnan
vierellä työskennellessäsi, terä saattaa singota pieniä
kiviä suurella
nopeudella ympärilleen
- teräsuoja ei
WARNING
DANGER
pysäytä
kiinteistä
esteistä
kimpoilevia
kappaleita.
USE EXTREME CAUTION WHEN OPERATING
OVER BARE SPOTS AND GRAVEL, BECAUSE
THEsuojalaseja
LINE CAN lentävien
THROW SMALL
ROCK PARTICLES
Käytä
irtokappaleiden
varalta, ne saattaAT
HIGH
SPEEDS.
THE
SHIELD
THE teräsuojan
UNIT
vat kimmota yllättäviin suuntiin esim.ON
maasta
ali tai
CANNOT
STOPosuessaan.
OBJECTS WHICH BOUNCE OR
kiinteisiin
esteisiin
RICOCHET OFF HARD SURFACES.
Älä sahaa raivaus-/trimmaussahalla täydellä moottorin käyn
tinopeudella liikennöityjen kulkuväylien, jalankulkijoiden tai
pysäköityjen ajoneuvojen läheisyydessä. Jos työskentelyä
em. kohteiden läheisyydessä ei voi välttää, suorita sahaus
osateholla.

Nicht in der Nähe von Fahrzeugen oder Fussgängern
trimmen.

ACHTUNG

GEFAHR

Älä
painaARBEITEN
terälankaaAN
sitkeitä
kasvinvarsia, puuntaimia tai
BEIM
VEGETATIONSFREIEN
verkkoaitaa
panssariaita
tai tiivis vesakko
STELLENpäin;
BZW.kanaverkko,
KIESWEGEN
SEHR VORSICHTIG
saattaa
katkaista DA
langanpään
lingota
osia itseäsi päin. Ole
VERFAHREN,
DURCH ja
DEN
NYLONFADEN
varovainen
leikatessasi mainittujen esteiden tasalle, mutta
KLEINE GESTEINSBROCKEN
äläHOCHGESCHLEUDERT
esim. päästä terälankaa iskemään
estettä
WERDEN voimalla
KÖNNEN.
DERpäin
taiSCHLEUDERSCHUTZ
verkonsilmän läpi. VältäKANN
liian tarkkaa
KEINEesteenvierustojen
parturoimista.
FREMDKÖRPER AUFHALTEN, DIE VON HARTEM
UMTERGRUND ABPRALLEN ODER
HOCHGESCHLEUDERT WERDEN.

Bei
fastBARE
allen SPOTS
Schneidarbelten
empfiehlt
es sich, den
OVER
AND GRAVEL,
BECAUSE
Nylonfadenkopf
schrägzustellen,
daß PARTICLES
der Kontakt in
THE LINE CANso
THROW
SMALL ROCK
dem
Teil des
Schneidkreises
erfolgt,
derUNIT
Nylonfaden
AT HIGH
SPEEDS.
THE SHIELD
ONwo
THE
sich
von
Ihnen
und
dem
Schleuderschutz
wegbewegt
CANNOT STOP OBJECTS WHICH BOUNCE OR (s.
die
entsprechende
Abbildung).
Dadurch wird das
RICOCHET
OFF HARD
SURFACES.
Schneidgut von Ihnen weggeleitet.
Wenn Sie den Fadenkopf zur falschen Seite neigen, wird
das Schneidgut auf Sie zugeschleudert. Wenn der
Nylonfadenkopf flach gegen den Boden gehalten wird, so
daß der Schneidvorgang über den gesamten Schneidkreis
VARO
VAARA
erfolgt, wird das Schneidgut auf Sie zugeschleudert, die
Motordrehzahl durch den Widerstand verringert, und es
Moottori on ehdottomasti sammutettava ennen juutwird sehr viel mehr Nylonfaden verwendet.
tuneen terän vapauttamista, älä yritä irrottaa terän
Verkkoaitaan
osuessaan
lankaterän
leikkuulanka
Line
pushed into
wire fencing
will snap
off.
pyörimisen estänyttä tukosta ennen kuin moottori on
katkeaa
E rifinire i-boroi
Non
ad auto
o pedoni ja uudelleen
La testina
filo
nylon
o iltough
discoweeds,
giranotrees,
in senso
antiorario.
Do
notin
push
the
line von
into
or wire
fences.
sammunut
teränvicino
yllättävä
vapautuminen
Nicht
der
Nähe
Fahrzeugen
oder
Fussgängern
N
La lama the
si trova
a sinistra
della
protezione.
Pushing
line into
chicken
wire,
chain link fencing or
alkava
pyöriminen voi aiheuttaa vakavan onnettomuutrimmen.
G
thick
brush can result in snapped-off line ends being
1. Detriti
den.
PERICOLO
hurled
back da
at the
operator.
L AVVERTENZA
2. Tagliare
questo
lato The proper way is to cut right
FARE
ATTENZIONE
QUANDO
SI
LAVORA SU
up
to
a
barrier,
such
as
any
of
those
mentioned,
but
never
ACHTUNG
GEFAHR
I
Per quasi ogni
tipo di taglio è buona
pratica inclinare il filo
TERRA
NUDA
O
SU
GHIAIA
IN
QUANTO
IL FILO
run
the
line
into
or
through
the
obstruction.
Do
not
cut
Varo
osumasta
lankaterällä
esim.
katkenneeseen
piikkiS
AN
VEGETATIONSFREIEN
diBEIM
nylonARBEITEN
in modo che
il contatto
abbia luogo sulla sezione
closely
to obstruction
or barrier. SEHR VORSICHTIG
PUÒ
SCAGLIARE
FRAMMENTI
DI SASSI
AD ALTA
lankaan,
langan
irtokappaleet
saattavat
sinkoutua
suurella
H
STELLEN
BZW.
KIESWEGEN
del cerchio tracciato dal filo quando si sposta lontano
VELOCITÀ. IL PARASASSI NON FERMA OGGETTI
VERFAHREN, DA
DURCH
DEN NYLONFADEN
dall’operatore
e dal
parasassi
(vedi pertinente nopeudella itseäsi päin.
CHE RIMBALZANO O SALTANO SU SUPERFICI
WARNING
DANGER
KLEINE GESTEINSBROCKEN
illustrazione).
In questo caso i detriti
vengono scagliati
DURE.
ALWAYS
STOP
THE
ENGINE
WHEN
A
CUTTING
HOCHGESCHLEUDERT
WERDEN
KÖNNEN.
DER
lontano dall’operatore.
ATTACHMENT JAM OCCURS.
DO NOT ATTEMPT
SCHLEUDERSCHUTZ
KANN KEINE
VARO
VAARA
Inclinando
la testina
in direzione
errata
l’operatore
TO REMOVE
AN OBJECT
CAUSING
A JAM
IF THE fa
FREMDKÖRPER
AUFHALTEN,
DIE
VON
HARTEM
Älä
työskentele
raivaus-/trimmaussahalla
alueella,
ENGINE
IS
RUNNING.
INJURY
CAN
OCCUR
IF
A
volare
i detriti verso
di sé. Se ilODER
filo viene tenuto piatto
UMTERGRUND
ABPRALLEN
JAM ISalREMOVED
ANDche
THE
CUTTING
jossa on katkeillutta piikkilankaa. Käy alue läpi ennen
rispetto
suolo
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modo
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falciatura
abbia
luogo
su
HOCHGESCHLEUDERT WERDEN.
ATTACHMENT
SUDDENLY
STARTS.
leikkaamista ja poista piikkilangankappaleet. Jollet ole
tutto
il cerchio tracciato,
i detriti
saranno scagliati verso
varma siitä, että saat kerättyä kaikki langanpätkät pois
l’operatore, la resistenza farà rallentare il motore e si userà
Wenn sich der Nylonfaden im Drahtzaun verfängt, reißt
alueelta, jätä ko. alue leikkaamatta. Käytä työskennelmolto filo.
er.
lessäsi asianmukaista suojavarustusta. Älä työskentele
Varo
aitalankoja
Avoid
wire
Den Nylonfadenkopf
nicht in zähes Unkraut, Bäume oder
raivaus-/trimmaussahalla,
jolletDANGER
pysty kunnolla näkeWARNING
Zäunenylon
eindringen
lassen.
Wenn wire
der fencing.
Nylonfaden
in
Avoid
contact
with
Pieces
D
Non
rifinire iline
boroi
vicino
ad broken
auto o pedoni
mään,
mitä
leikkaat.
INJURY MAY RESULT FROM THE
Hühnerdraht,
Zäune
Gestrüpp
CLS-5000/5010
of
wire broken
off byoder
thedichtes
trimmer
can be eindringt,
hurled at kann
high 22 • SERIOUS
E
IMPROPER
USE OF CUTTING ATTACHMENT.
es vorkommen, daß abgerissene Fadenstücke gegen die
speeds.
U
Bedienungsperson
geschleudert PERICOLO
werden. Am besten
READ
AND
COMPLY
WITH ALL SAFETY
AVVERTENZA
T
arbeitet man sich so weit wie möglich an die jeweilige 12 INSTRUCTIONS LISTED IN THIS MANUAL. CLS-5000/5010
S
FARE ATTENZIONE
QUANDO
SI
LAVORA
WARNING
DANGER
Barriere
heran,
ohne den
Nylonfaden
je in dasSU
Hindernis
• EXCESSIVE
NYLON LINE BEYOND CUT OFF
C
TERRA
NUDA
O
SU
GHIAIA
IN
QUANTO
IL
FILO
DO NOT TRIM
IN ANY
AREA
WHERE
ARE
vordringen
zu lassen.
Nicht
direkt
an demTHERE
Hindernis
bzw.
KNIFE
COULD
FLY OFF WHEN THE NYLON LINE
H
PUÒ
SCAGLIARE
FRAMMENTI
DI SASSI
AD ALTA
BROKEN
STRANDS
OF FENCING
WIRE. REMOVE
der
Barriere
schneiden.

VARO

VAARA

• Terälaitteiston käyttö vääränlainen leikkuukäyttö voi
aiheuttaa vakavan vammautumisen. Noudata käyttöohjeen turvamääräyksiä ja työskentelyohjeita.
• Liian pitkäksi säädetyn lankaterän Nylon-terälangan
päät saattavat raivaus-/trimmaussahan seuraavan
käyttökerran alussa leikkautua teräsuojan lankaleikkuriin osuessaan irti ja sinkoutua päin käyttäjää.
• Käytä lankaterässä vain tarkoitukseen hyväksyttyä
Nylonlankaa. Metallilangan tai -terän käyttö on kielletty.
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TURVAOHJEET: METALLITERÄ
Oikean terämallin valinta

1
2

VARO

Rikkoutuessaan metalliterän kappaleet voivat sinkoutua vaarallisesti ympäristöönsä. Tarkasta metalliterä
säröjen varalta ennen jokaista käyttökertaa, hylkää
säröytynyt terä särön koosta (pienuudesta) riippumatta. Metalliterä voi säröytyä esim. väärien käyttö- tai
teroitusmenetelmien vuoksi.

3
4
5
6
1. Teräistukka
2. TeräsuojaRULES
3. Blade
Leikkuuterä
1.
retainer
4. Shield
Terän alaistukka
2.
5. Cutting
Kupualuslevy
3.
attachment
6. Kiinnitysmutteri

• Käytä ainoastaan työkohteeseen soveltuvaa terätyyppiä.
FOR SAFE OPERATION
(WITH METAL BLADE)
4. Lower blade retainr
5. Cup washer
6. Nut

USE CORRECT BLADE
Inspect blades before use

WARNING

VAARA

DANGER

PIECES FROM A CRACKED METAL BLADE CAN
FLY OFF DURING OPERATION. INSPECT METAL
BLADES FOR CRACKS BEFORE EACH USE.
DISCARD CRACKED BLADES NO MATTER HOW
SMALL THE CRACK. CRACKED BLADES CAN BE
THE RESULT OF MISUSE OR IMPROPER
SHARPENING.

•Wires
Varo can
osumasta
pintakallioon, kiviin, kantoihin
catch metalliterällä
and flap around
tai vastaaviin esteisiin.
use the blade
suited for
the job.
•• Always
Varo osumasta
metalliterällä
maahan.
• Do not hit rocks, stones, tree stumps, and other foreign
• objects
Sammuta
välittömästi, jos metalliterä osuu ym.
withmoottori
the blade.
esteeseen,
ja
tarkasta
teräwith
vaurioiden
varalta.
• Do not cut into the ground
the blade.
blade
strikes
an obstruction, stop jonka
enginemetalliterä
immediately
•• IfÄlä
käytä
raivaus-/trimmaussahaa,
on
and
inspect
blade
for damage.
tylsä,
taipunut,
lohkeillut,
säröillä tai muuttanut väriään. Älä
• Do
not operate
with
a dull,jos
bent,
fractured
or discoloured
myöskään
käytä
sahaa,
terän
kiinnitysmutteri
on kulunut
blade
and worn or damaged nut.
tai vaurioitunut.
runmoottoria
engine attäyskaasulla
full throttle without
a load.
•• Do
Älänot
käytä
ilman työkuormaa.
• Remove all foreign objects from work area.
•• Do
Tarkasta
etukäteen
koko alue,without
jolla aiot
työskennellä,
ja ota
not operate
brushcutter
shoulder
harness
pois shield.
kaikki vaaraa aiheuttavat esineet.
and
• Älä käytä raivaus-/trimmaussahaa ilman valjaita ja paikalleen kiinnitettyä teräsuojaa.

Terään tarttuneet piikkilanganpätkät saattavat pyöriä
RICHTLINIEN
ZUR
BETRIEBSSICHERHEIT (MIT METALLMESSER)
OPERATION
(WITH METAL
BLADE)
terän mukana

E können sich verfangen und dadurch zu Peitschen
1. Fixierplatte
4. untere Druckplatte
Drähte
Wires
can catch and flap around
N
2. Schleuderschutz
5. Auflagekappe
werden
Messer
6.for
Mutter
Rikkakasvien
leikkaaminen / niittäminen: Aloittaessasi
G
•3.Always
use the blade suited
the job.
• Stets das für die betreffende Aufgabe geeignete Messer
aseta terä sahattavan kohteen viereen ja tee
L
•DAS
Do notRICHTIGE
hit rocks, stones,
tree stumps,
and other foreign leikkaamisen
MESSER
BENUTZEN
benutzen.
viikateliike
vaakatasossa. Jatka liikuttamalla sahaa puolelta
I
objects with the
Metallmesser
vorblade.
dem Einsatz überprüfen
• Keine Felsbrocken, Steine, Baumstümpfe oder anderen
toiselle,
kunnes leikkaus on valmis, ja siirry sitten em. tavalla
S
• Do not cut into the ground with the blade.
Fremdkörper mit der Klinge berühren.
H askel kerrallaan eteenpäin. Saat nopeasti raivattua
• If blade strikes
an obstruction, stop
engine immediately toimien
ACHTUNG
GEFAHR
• Nicht mit dem Messer den Boden berühren.
R
suurehkoja alueita. Suorita liikkeet rytmikkään jouhevasti, älä
and
inspect
blade
for
damage.
STÜCKE VON EINER RISSIGEN METALLKLINGE
• Trifft das Messer auf ein Hindernis, Motor sofort anhalten
ahnehdi useita suuria, sitkeitä tai puurunkoisia
DE CAN
• Do
not operate
with
a dull, bent,
fractured
discoloured kuitenkaan
KÖNNEN
BEIM
BETRIEB
DURCH
DIE or
LUFT
und Klinge auf Schäden prüfen.
rikkakasveja
kerralla.
METAL
blade
and
worn
or
damaged
nut.
GESCHLEUDERT WERDEN. DIE
• Nicht mit einer stumpfen, verbogenen, gerissenen oder
SE.
• Do
not run engine atVOR
full throttle
without aJEDESMAL
load.
METALLMESSER
DEM EINSATZ
Jos
terä juuttuu
tai tukehtuu
verfärbten
Klinge
arbeiten.vesakkoon tai taimikkoon, älä
ER HOW
• Remove
all foreign
objects from RISSIGE
work area.KLINGEN
AUF RISSE
UNTERSUCHEN.
yritä
vapauttaa
terääBelastung
sahanvartta
tai varrella vään• Motor
nicht ohne
aufkiertämällä
Vollgas laufenlassen.
CAN BE
AUCH
WENNshoulder
ES SICHharness
UM
• Do
not DANN
operateWEGWERFEN,
brushcutter without
tämällä
terälaitteiston
rikkoutumisen
vaara
vaan sammuta
• Alle Fremdkörper aus dem Arbeitsbereich entfernen.
EINEN
KLEINEN RISS HANDELT. RISSIGE
and
shield.
moottori
ja irrota tukos
käsin.ohne Schultergurt und
•
Freischneider
nicht
KLINGEN KÖNNEN AUF UNSACHGEMÄSSE
SCYTHING WEEDS. This is cutting by swinging the cutting Älä
Schleuderschutz
benutzen.
käytä raivaus-/trimmaussahaa,
jonka metalliterä on säröyBEDIENUNG BZW. UNSACHGEMÄSSES
WARNING
DANGER
attachment
in a ZURÜCKZUFÜHREN
level arc. It can quickly SEIN.
clear areas of field tynyt, lohkeillut
E
tai muutoin vaurioitunut.
SCHÄRFEN
ALWAYS STOP THE ENGINE WHEN A CUTTING
grass and weeds. Scything should not be used to cut large,
N
ATTACHMENT
DO NOT ATTEMPT
tough
weeds
or
woody
growths.
G
NORME
DI
SICUREZZA
(CON
DISCO JAM
IN OCCURS.
METALLO)
EBSSICHERHEIT (MIT METALLMESSER)
TO
REMOVE AN OBJECT CAUSING A JAM IF THE
D
L
If
a
sapling
or
shrub
binds
the
cutting
attachment,
do
not
1. Fermo
discosich verfangen und
4. dadurch
Piastrina zu
ferma
disco
I fili possono impigliasi
e dare una
sferzata
latte
Drähte
können
Peitschen
VARO
VAARA
ENGINE
IS RUNNING.
SEVERE
INJURY CAN
E
I
useParasassi
the cutting attachment as 5.
a lever
to free the bind, • Utilizzare
2.
Rondella
sempre un disco adatto al lavoro da eseguire.
werden
OCCUR
IF
Aehdottomasti
JAM IS REMOVED
AND THE
U urtare
oncon
sammutettava
ennenodjuutS
because
this
cutting
attachment
failure.
Disco
6. Dado
•Moottori
Non
il disco contro
pietre, sassi, ceppi
altri
•3.
Stets
das
fürwill
die cause
betreffende
Aufgabe
geeignete
Messer
CUTTING
ATTACHMENT
SUDDENLY
STARTS.
T
tuneen
terän
vapauttamista,
älä
yritä
irrottaa
terän
EN H
corpi estranei.
Instead,
shut
the engine
and push the sapling or shrub
benutzen.
USARE
UNoffDISCO
ADATTO
S inserireestänyttä
kuin moottori on
•pyörimisen
Non
o piantaretukosta
il disco ennen
nel suolo.
toKeine
free the
•Verificare
Felsbrocken,
Steine,
Baumstümpfe oder anderen
ilblades.
disco prima
dell’uso
C
sammunut
terän
yllättävä
vapautuminen
uudelleen
• Se il disco colpisce un ostacolo, ja
spegnere
Fremdkörper mit der Klinge berühren.
H
alkava
pyöriminen
voi
aiheuttaa
vakavan
onnettomuuDo not use a cracked or damaged blade.
immediatamente il motore e controllare se il disco è stato
R
• Nicht AVVERTENZA
mit dem Messer den Boden PERICOLO
berühren.
den.
danneggiato.
KLINGE
• Trifft
das
Messer
auf
ein
Hindernis,
Motor
sofort
anhalten
QUANDO SI USANO LAME O DISCHI INCRINATI
• Non azionare il decespugliatore se il disco è (uo ceelni)
FT
und
Klinge auf
Schäden
prüfen.
POSSONO
VOLARE
DELLE
SCHEGGE.
consumato, piegato, fratturato o scolorito, o se il dado è
• Nicht
mit einer stumpfen,
gerissenen
oder
CONTROLLARE
I DISCHIverbogenen,
IN METALLO
OGNI
DESMAL
consumato o danneggiato.
verfärbten
Klinge
arbeiten.
VOLTA PRIMA DELL’USO, ACCERTANDO CHE
LINGEN
• Non azionare il motore al massimo senza carico.
• Motor
nicht ohne
Belastung
auf VollgasI DISCHI
laufenlassen.
NON
SIANO
INCRINATI.
SCARTARE
ICH UM
• Rimuovere tutti i corpi estranei dall’area di lavoro.
• Alle
Fremdkörper
aus dem Arbeitsbereich
entfernen.
INCRINATI
A PRESCINDERE
DALLE DIMENSIONI
GE
• Non azionare il decespugliatore senza la cinghia e il
•
Freischneider
nicht
ohne
Schultergurt
und
DELL’INCRINATURA. LE INCRINATURE
SSE
UNKRAUT
MÄHENbenutzen.
Beim Mähen wird die Klinge in einem
parasassi.
Schleuderschutz
POSSONO ESSERE
CAUSATE DA USO
ACHTUNG
GEFAHR
Halbkreis auf gleichmäßiger Höhe geschwungen.
D
IMPROPRIO.
DIE
Dadurch lassen sich in kürzester Zeit Plätze von Gras und 14 STETS DEN MOTOR ANHALTEN, WENN SICHCLS-5000/5010
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befreien. Die
eignet sich jedoch
U (CON
EZZA
DISCO
IN Sensenmethode
METALLO)
I
BEI
nicht zum Mähen hochgewachsenen zähen Unkrauts25 NICHT VERSUCHEN, DIE URSACHE CLS-5000/5010
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I fili possono impigliasi e dare una sferzata
T

etainr

E
N
G
L
I
S
H

D
E
U
T
S
C
H

I
T
A
L
I
A
N
O

Seurannaisvoimat
VARO

VAARA

Tutustu tarkkaan terän pyörimisestä ja leikkaustyöstä
seurannaisilmiönä syntyviin työntö- ja vetovoimiin
sekä sivupotkuvoimaan. Pyri mieltämään, kuinka voimat vaikuttavat tasapainoosi sekä sahan hallintaan.
Työntävä voima
Saha pyrkii työntämään, kun leikkaat terän oikealla sivulla.
Jollet pysty hallitsemaan syntynyttä voimaa, leikkuukohta
terän kehällä saattaa siirtyä eteen ja saha ponnahtaa sivulle syntyy sivupotku.

2

Vetävä voima
1
Pyörimissuunta vastapäivään
1. Push
Anticlockwise
rotation
1. Työntävä voima
2. Vetävä voimaFORCES
REACTION

WARNING

2. Pull

DANGER

Työntävän voiman vastakohta; terä pyrkii vetämään, kun leikkaat terän vasemmalla sivulla. Vaikka saha vetää ja sahauksen irtoaines pyrkii lentämään kohti sahaajaa, suosittelemme
vasemmanpuoleisen teränsivun käyttöä esim. tiheän vesakon
sahaamiseen,
koska katkominen käy tasaisemmin ja vakaamKickback
min kuin sahan työntäessä.
E
N
PULL. The opposite of push. When object on left, the
G
Sivupotku
operator may feel the unit pull away. Although this pull type
L
of cutting
may
cause takapotku
sawdust to- sivupotku
be thrown- back
at syntyä,
the
Sahan
sivulle
linkoava
saattaa
I
operator,
it is recommended
for sawing
offjaheavy
brushosuu
kun
leikkuukohta
siirtyy terän kehällä
eteen
terän kärki
S
becausetaimeen
the cutting
is smoother
stable kaaressa
than
paksuun
tai puuhun,
jolloinand
sahamore
ponnahtaa
H
when the unit
pushes.
sivulle/ylös,
ja voi
johtaa sahan hallinnan ja käyttäjän tasapainon
menetykseen
sekä
vakaviin
vammoihin.
Sivupotku
KICKBACK.
This may
occur
when the
moving blade
at the on
paitsi
yllättävä
niincircle
myöscontacts
erittäin strong
nopea brush
ja siksiorvaaraksi
sekä
front of
the blade
trees. The
sahaajalle
että
lähellä
seisoville
sivullisille.
force that occurs pushes the entire unit and blade violently

BE SURE YOU UNDERSTAND THE REACTION
FORCES OF PUSH AND PULL, AND KICKBACK
DESCRIBED IN THIS MANUAL, AND HOW THESE
FORCES MAY AFFECT YOUR BALANCE IN THE
OPERATION OF A UNIT.
PUSH. The operator may feel the unit push toward him
when he tries to cut the object on right. If he cannot hold
the blade in the cut, a kickback may occur when the blade
away in an arc. Kickback is a danger to a bystander and
is pushed out to where the teeth at the outside furthest point
also a jolting force to the operator.
from the operator are cutting. The blade will “kickback”
sideways.
Sivupotku
Kickback
2. Pull
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn
E
Rückschlag
1. Schub
2. Zug
N
PULL. The opposite of push. When object on left, the
ZUG.
G Das Gegenstück zu SCHUB. Wenn der Teil des
REAKTIONSKRÄFTE
GER
operator may feel the unit pull away. Although this pull type
Arbeitswerkzeuges
zum Schneiden benutzt wird, an dem
L
EACTION
of cutting may
cause sawdust to be
thrown back at the
sichI die Zähne in Richtung auf die Bedienperson bewegen,
ACHTUNG
GEFAHR
KICKBACK
operator,
it is recommended
for sawing
off heavy brush
ergibt
SICHERSTELLEN:
DASS IHNEN
DIE IM
S sich eine Reaktion, die einen Zug von der
HOW THESE
Bedienperson weg bewirkt. Obwohl dieser zugartige
because
the cutting HANDBUCH
is smoother and
more stable than
VORLIEGENDEN
BESCHRIEBENEN
H
Schneidvorgang dazu führen kann, daß die Bedienperson
CE IN THE
REAKTIONSKRÄFTE
when
the unit pushes. SCHUB UND ZUG SOWIE
mit Sägespänen bedeckt wird, empfiehlt es sich dennoch
RÜCKSCHLAG VÖLLIG KLAR SIND UND IHNEN
KICKBACK.
theKRÄFTE
moving blade
at the
GELÄUFIGThis
IST,may
WIEoccur
SICHwhen
DIESE
AUF IHR
zum Sägen wiederstandsfähigen Gestrüpps, da der
ush toward him
front
of the blade circleBZW.
contacts
brush or trees.
The
GLEICHGEWICHT
DERstrong
BEDIENUNG
DIESES
Schneidvorgang gleichmäßiger und stabiler abläuft als
he cannot hold
GERÄTES
AUSWIRKEN
force
that occurs
pushes theKÖNNEN.
entire unit and blade violently
wenn das Gerät einer Schubwirkung unterliegt.
when the blade
away in an
arc.
Kickback is kann
a danger
to a bystander
and
SCHUB.
Die
Bedienperson
feststellen,
wie
sich
das
RÜCKSCHLAG. Kann auftreten, wenn das
de furthest point
also a jolting
to the operator.
Gerät
auf sieforce
zuschiebt,
wenn sie versucht, mit dem
Arbeitswerkzeug vorn am Klinkenkreis auf
will “kickback”
Arbeitswerkzeug auf der Stelle zu arbeiten, wo sich die
widerstandsfähige Büsche oder Bäume auftritt. Die sich
Zähne von ihr weg bewegen. Wenn die Bedienkraft das
ergebene Kraft versetzt dem gesamten Gerät und der
Arbeitswerkzeug nicht in der Schnittfläche halten kann,
Schneidvorrichtung einen heftigen Stoß, so daß sie im
könnte
sich
ein
Rückschlag
ergeben,
wenn
das
Rückschlag
Bogen weggestoßen werden. Der Rückschlag stellt eine
Arbeitswerkzeug einen Gegenstand da berührt, wo die
Gefahr für Passanten dar und übt auf die Bedienungsperson
Zähne
in
größter
Entfernung
von
der
Bedienperson
ZUG. Das Gegenstück zu SCHUB. Wenn der Teil des
eine
schneiden. Die Klinge schlägt dann seitwärts aus.
D Schleuderkraft aus.
Arbeitswerkzeuges zum Schneiden benutzt wird, an dem
E
sich die Zähne
in Richtung auf1.die
Bedienperson
bewegen,
Rotazione
antioraria
Spinta
Contraccolpo
2. Trazione
HR
U
ergibt
sich
eine
Reaktion,
die
einen
Zug
von
der
M
FORZE DI REAZIONE
T
Bedienperson weg bewirkt. Obwohl dieser zugartige
HRIEBENEN
TRAZIONE. L’opposto della spinta: quando si lavora di
S
Schneidvorgang dazu führen kann, daß die Bedienperson
G SOWIE
sinistra, l’operatore potrebbe avere la sensazione che
AVVERTENZA
PERICOLO
mit Sägespänen
bedeckt wird, empfiehlt
es sich dennoch
ND IHNEN
C
l’unità gli “scivoli” via di mano. Nonostante questo tipo di
È IMPORTANTE
COMPRENDEREGestrüpps,
LE FORZE DI
FTE AUF IHR
zum
Sägen wiederstandsfähigen
da der
H
taglio potrebbe creare segatura e scagliarla verso
REAZIONE (SPINTA,
TRAZIONE
UNG DIESES
Schneidvorgang
gleichmäßiger
undE stabiler abläuft als
l’operatore, è comunque consigliato per la sterpaglia fitta
CONTRACCOLPO)
NEL
PRESENTE
wenn
das Gerät einerDESCRITTE
Schubwirkung
unterliegt.
poiché il taglio con questa tecnica risulta più “dolce” e più
MANUALE, E COME ESSE INFLUISCONO
n, wie sich das
RÜCKSCHLAG. Kann auftreten, wenn das
stabile rispetto a quando la macchina “spinge”.
SULL’EQUILIBRIO DELL’OPERATORE DURANTE
ucht, mit dem
Arbeitswerkzeug vorn am Klinkenkreis auf
en, wo sich die
L’UTILIZZO DELLA MACCHINA.
widerstandsfähige Büsche oder Bäume auftritt. Die sich
CONTRACCOLPO. Pu verificarsi quando la lama in
Bedienkraft das
ergebeneL’operatore
Kraft versetzt
dem avere
gesamten
Gerät und
SPINTA.
potrebbe
la sensazione
cheder
la
e halten kann,
CLS-5000/5010
15 movimento davanti al cerchio descritto dal disco viene a
Schneidvorrichtung
einen
Stoß,
so daßprova
sie im
macchina
prema nella
suaheftigen
direzione,
quando
a
n, wenn das
contatto con cespugli od alberi. La forza creata spinge
Bogen weggestoßen
Rückschlag
stellt eine
tagliare
partendo dawerden.
destra. Der
In caso
non riuscisse
a
berührt, wo die
violentemente l’intera macchina e la lama tracciando un
Gefahr
für
Passanten
dar
und
übt
auf
die
Bedienungsperson
Bedienperson
mantenere la lama in linea, potrebbe ricevere un
arco. Il contraccolpo è pericoloso per i presenti ed è uno
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1.

2.

3.

4.

5.

Käyttöohje - Sisältyy toimitusvarustukseen. Lue käyttöohje ennen raivaus-/trimmaussahan käyttöönottoa voidaksesi käyttää sahaa oikein ja turvallisesti, pidä käyttöohje
saatavilla myös tulevaa tarvetta varten.
Kulmavaihde - Hammaspyörävaihde mahdollistaa terälaitteen kulman varteen nähden
Metalliterä - Vesakon leikkuuseen ja ohuiden puuntaimien raivaukseen soveltuva terä
Teräsuoja - Suojaa sahankäyttäjää terältä ja terästä
sinkoavilta esineiltä
Suojaputki/varsi - Toimii voimansiirtoakselin suojakotelointina ja sahan vartena

12. Puolipuristin - Sylinterin puristussuhdetta pienentävä
käynnistysapulaite
13. Äänenvaimentimen kotelo - Sahankäyttäjää kuumalta
pakoputkelta ja äänenvaimentimelta suojaava kotelo
14. Käynnistyskahva - Moottorin käynnistämiseen käytettävä narulla käynnistysyksikköön yhdistetty vetokahva
15. Polttoainesäiliön korkki - Toimii polttoainesäiliön täyttöaukon tulppana
16. Polttoainesäiliö - Sisältää moottorin käyttöön tarvittavan
2-tahti seosbensiinin ja polttoaineen suodattimen
17. Ilmanpuhdistinkotelon kansi - Ilmanpuhdistimen huoltokansi

U-kahva - Polkupyörän ohjaustankoa muistuttava kahva,
käytettävä sahan paremman hallittavuuden takia pyöreän
kahvan sijasta metallisia raivausteriä käytettäessä

18. Valjaat - Sahan kannattelemiseen tarkoitetut valjaat

7.

Kaasuliipaisin – Käyttäjän sormellaan ohjaama moottorin käyntinopeuden säädin

19. Lonkkapehmuste - Lonkan, yläreiden ja vaatetuksen
suoja

8.

Sytytysvirtakatkaisin - Kaasuliipaisimen koteloinnin
yläosaan sijoitettu liukukytkin, mikä kytkee (etuasento)
tai katkaisee (taka-asento) sytytysvirran; käytä moottoria
käynnistäessäsi ja sahatessasi (RUN) sekä pysäyttäessäsi (STOP)

20. Terän kuljetussuojus - Irrotettava terän päälle asetettava
kuljetussuojus, jota tulee käyttää myös silloin, kun raivaus-/trimmaussaha ei ole käytössä

6.

9.

Kaasuliipaisimen varmistin - Turvakytkin, jota on painettava kaasuliipaisimen käyttämiseksi tahattoman kaasunkäytön estämiseksi.

10. Valjaiden kiinnike - Sahan tasapainokohtaan sijoitettava
kantovaljaiden kiinnike

21. Suojalevy - Teräsuojan jatke; ainoastaan Nylon-lankateriä
käytettäessä
22. Terälankaleikkuri - Teräsuojassa oleva terälankaleikkuri
lyhentää automaattisesti ylimääräisen pituuden langoista
ensimmäisen käyttökerran yhteydessä Nylon-lankateriä
käytettäessä
23. Turvaohjetarra - Osa numero 890617-43130

11. Sytytystulppa

CLS-5000/5010
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RAIVAUS-/TRIMMAUSSAHAN KOKOAMINEN
Kuljetuksen helpottamiseksi raivaus-/trimmaussaha toimitetaan osittain purettuna ja on koottava ennen käyttöönottoa.
1
1

Voimansiirtoakselin asentaminen
• Aseta moottori oikein
päin pystyyn tasaiselle alustalle.
2
• Aseta varsi/voimansiirtoakseli paikalleen moottoriin
ja var4
mista, että akseli kytkeytyy vastinkappaleeseensa.
• Kiinnitä varsi moottorikotelon pohjaan M5x25 kiinnityspul3
teillaan (4 kpl), kiristä.

1. Kiinnityspultit M5x25 (4 kpl)
E
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ASSEMBLING

1. Four bolts M5× 20

1. Handle support
3. U-Handle bar
U-kahvan
kiinnittäminen
2. Adjustable
4. Four bolts M5× 35

DRIVE SHAFT

• Stand engine upright on a level 1
surface.
• Fit drive shaft assembly ensuring that the drive shaft is
correctly engaged.
2
• Tighten four bolts (M5× 20) to fasten drive shaft
4 assembly.

HUOMIO

NOTEpaikka varrella ja kahvanpuoliskojen pituus eri puoKahvan
Thevartta
left and
right side of thekahvan
U-Handle
areon paras silloin,
lilla
on säädettävissä;
asento
adjustable.
kun
terän ja käyttäjän kehon keskikohta ovat kohdakkain.
Käsien tulisi olla hiukan koukistettuina.

3
1. Kahvan kiinnike

ASSEMBLING
2. Säätövara

3.
1. U-kahva
Handle support
3. U-Handle bar
4.
2. Kiinnityspultit
Adjustable M5x35 (4 kpl)
4. Four bolts M5× 35

U-HANDLE INSTALLATION

D is
rive shaft
E
U
t assembly.
T
S
C
H

• Kokoa kahva ja kiinnikeosat yhteen raivaus-/trimmaussahan
U-HANDLE INSTALLATION
varrelle, älä kiristä osia.
• Assemble handle and bracket to handle support loosely.
• Aseta kahva kiinnikkeineen käytön kannalta sopivaan koh• Position
handleM5x35
in comfortable
operating(4position
and
taan ja kiinnitä
kiinnityspulteillaan
kpl), kiristä.
tighten four bolts (M5× 35).

Oikeanpuoleisen kädensijan asen-

ZUSAMMENBAU
• Assemble handle and bracket to handle support loosely. taminen

1. vier Schrauben M5× 20
1. Halterrunge
3. U-Griffstange
kädensija ja kiinnikeosat yhteen, älä kiristä osia.
• Position handle in comfortable operating
position and • 2.Kokoa
regulierbar
4. vier Schrauben M5× 35
GESTÄNGE
UND MOTOR 1
1 - 2 mm käytön kannalta sopivaan
tighten four bolts (M5× 35).
• Aseta kädensija kiinnikkeineen
• Motor in Position stellen, sodaß2Zündkerze nach oben
INSTALLIEREN
U-HANDGRIFFES
asentoon kahvalle jaDES
kiinnitä
M5x25 kiinnityspulteillaan
(4
1
zeit.

NOTE
• Führungsholm/Ende
Kupplungsglocke mit Schrauben
The left
right side
of the
(M5×
20)and
an Motor
an flanschen.
3 U-Handle are
adjustable.
• Prüfe Getriebe, ob sich Antriebswelle gut bewwgen läßt.
4
5
6

• Den
kpl),Handgriff
kiristä. und die Halterrunge auf die Handgriffstütze
locker montieren.
• Kiinnitä kaasuvaijeri vaijerikiinnikkeillään (2 kpl, M5x22 ja
3
mutteri)
voimansiirtoakselivarteen.
• Den
Handgriff
auf eine angenehme
Arbeitsposition
einstellen und
die
vier
Schrauben
(M5× 35) festziehen.
2

ANMERKUNG
Die linke Seite und die rechte Seite des UHandgriffes sind regulierbar.

1.
1. Kädensija
Grip
ZUSAMMENBAU
2. Kiinnike

nach oben
I
T
Schrauben
A
L
wwgen läßt.
I
A
N
O
4

1. Wire end
4. Bolts M5× 25
2.
Bracket
2. Nuts
5.
Bolts
M5×
35
1. Säätövara
Halterrunge
3. U-Griffstange
3.
3.
Adjustable
3. Carburettor
6.
Clips
2.
regulierbar
4.
vier
Schrauben
M5×
35
4. Kiinnityspultit M5x25 (4 kpl)
5.
Kiinnityspultit
M5x35DES
(4
kpl)U-HANDGRIFFES
RIGHT
HANDLE
INSTALLATION
INSTALLIEREN
ASSEMBLAGGIO
6.
Vaijerikiinnike
•• Assemble
the
handle
and
bracket
support
Den Handgriff und die Halterrunge
aufto
diehandle
Handgriffstütze
CAUTION
1. Supporto
3. Impugnatura ad U
1.loosely.
Quattro
bulloni M5× 20
locker
montieren.
After assembly, adjust the play of wire end on
2. Regolabile
4. Quattro bulloni M5× 35
carburettor
side
to
1
mm
2 mm.
•BRACCIO
handle
in
comfortable
operatingArbeitsposition
position and
• Position
Den Handgriff
eine angenehme
DI auf
TRASMISSONE
VAROITUS
MONTAGGIO
DELL’IMPUGNATURA
AD U
1
2
mm
four
bolts
einstellen
und
die(M5×
vier 25).
Schrauben
35) orizzontale.
festziehen.
• tighten
Posare
il motore
verticalmente
su (M5×
un piano
Kun
olet asentanut
oikeanpuoleisen
kädensijan,
säädä
•
Montate
l’impugnatura
ad
U
sul
supporto,
ma
non
1
•• Fix
the throttle
cable to thesul
driveshaft
kaasutinvaijerin
pään välys kaasutinkiinnikkeessään
Montare
con cural’albero
motore, assembly
verificandousing
che
fissatela.
ANMERKUNG
both
clips (M5×
22, Nut). sia correttamente innestato.
säätömuttereillaan 1 - 2 mm:ksi.
l’albero
trasmissione
Die linkediSeite
und die rechte Seite des U• Posizionate l’impugnatura ad U in modo che consenta
Handgriffes
sind(M5×
regulierbar.
3
• Serrare
i bulloni
20).
controllo e comodità nel lavoro.
Fissate le quattro bulloni (M5× 35).
2
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N.B.

La parte sinistra e destra dell’impugnatura ad U
è regolabile.
1. Endstück des Kabels
1. Vaijerin
Handgriff
4. Schrauben M5× 25
ASSEMBLAGGIO
1.
pää
1.
end
2. Muttern
2.
Halterrunge
5.
M5×
1.Wire
Supporto
3. Schrauben
Impugnatura
ad35
U
2.
Säätömutterit
2.
Nuts
3. EVergaser
3.
regulierbar
6.
Klemmen
2. Kaasutin
Regolabile
4. Quattro bulloni M5× 35
3.
3. Carburettor
N
INSTALLIEREN
DES RECHTEN
MONTAGGIO DELL’IMPUGNATURA
AD U
G
orizzontale.
HANDGRIFFES
• Montate l’impugnatura ad U sul supporto, ma non
18 VORSICHT
CLS-5000/5010
CLS-5000/5010
L
32
le support
icando
che •CAUTION
fissatela.
Den
rechten Handgriff und die Halterrunge auf die
Nach
dem Zusammenbau muß das Endstück des
I
nnestato.
Handgriffstütze
locker
Kabels
am Vergaser auf Spiel geprüft werden: 1 S
assembly,
adjustmontieren.
thead
play
wire end
•After
Posizionate
l’impugnatura
U of
in modo
cheon
consenta
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Teräsuojan asentaminen (CLS-5000)
• Aseta teräsuoja kulmavaihdekotelon vieressä olevaan kiinnikkeeseensä, kohdista reiät linjaan.

1

• Kiristä osat kuvan mukaisesti kiinni M5x20 kiinnityspulteillaan (4 kpl).
1
3

2
4

4

1.
1. Kulmavaihdekotelo
Gear housing
3. Shield
2.
2. Kiinnike
Bracket
4. Bolt M5× 20
3. Teräsuoja
4. Kiinnityspultit M5x20 (4 kpl)
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lNSTALLING SHIELD (CLS-5000)
• Place shield on the bracket of the gear housing, aligning
holes in bracket with those in shield.
• Secure shield to bracket with four bolts (M5× 20).

2

3

1. Shield
Teräsuoja
3. Plate
1.
2.
Kiinnike
1.
Winkelgetriebe
3. 4.
Schleuderschutz
Bolt M5× 18
2. Bracket
3. Halterrunge
Latta
2.
4.
Schraube
M5× 20
INSTALLATION
OF
SHIELD
4. Kiinnityspultit M5x18 (4 kpl)

(CLS-5010 with 255 mm Metal Blade/
ZUSAMMENBAU
DES
Circular
Saw)
SCHLEUDERSCHUTZES (CLS-5000)

• Align the bracket with 255 mm metal blade/circular saw
• Die Halterrunge des Schleuderschutzes wie abgebidet
position mark on the shield.
montieren.
1
• Fit the shield on the bracket and tighten 4 bolts (M5× 18).
• Den Schleuderschutz an der Halterrunge anbringen und
mit vier
• For
safeSchrauben
operation, (M5×
never20)
usefestziehen.
the unit without shield.
2
3
4

schutz
M5× 20

I
T
A
L
5000)
I
wie abgebidet
A
N
anbringen O
und

7
5

6

1. Teräsuoja
1. Shield
5. Bolt M5× 12
2. Latta
2.
Plate
6. Befestigungsplatte
Bolt M5× 14
1.
3.
3. Schleuderschutz
Kiinnityspultti M5x18 (4 kpl)
3. Runge
Bolt M5×conica
18
7. Schraube
Guard plate
1.
Coppia
3.
Parasassi
2.
4.
M5× 18
4. Terälankaleikkuri
4. Supporto
Cut off knife
2.
4.
Bullone
M5×
20
5.
Kiinnityspultti
M5x12
(2
kpl)
ZUSAMMENBAU DES
INSTALLATION
OF(4SHIELD
(CLS-5010
6.
Kiinnityspultti
M5x14
kpl)
SCHLEUDERSCHUTZES
7. Suojalevy
with
Nylon Line
Cutting
Attachment)
MONTAGGIO
PARASASSI
(CLS-5000)
(CLS-5010
mit DEL
255 mm
Metalmesser/
•• Allineate
Move shield
backwards
(towards
the
operator)
to align
il
supporto
con
la
lama
a
disco
sul parasassi.
Kreissäge)
the bracket with nylon line cutter position mark on the
• Montare
il parasassi sula staffa e serrare le quattro
shield.
• Die
Halterung des Schleuderschutzes wie abgeblidet
bulloni (M5× 20).
• montieren.
Fit guard plate on the shield and tighten 4 bolts (M5× 14)
and
Use top holesanofder
guard
plate to have
maximum
• Den nuts.
Schleuderschutz
Halterung
anbringen
und
shield
mit
vierheight.
Schrauben (M5× 18) festziehen.
Fit cut off
knife on the guard
tighten
bolts
•• Zwecks
Betriebssicherheit
darfplate
der and
Trimmer
nie2 ohne
(M5× 12) and nuts.
Schleuderschutz
benutzt werden.

1. Schleuderschutz
2. Parasassi
Befestigungsplatte
1.
3.
Schraube M5× 18
2. Supporto
4. Fadenschneidmesser
CLS-5000/5010

5× 20

sul parasassi.

Teräsuojan asentaminen
• Align the bracket
with 255 mm metal blade/circular
(CLS-5010
varustettuna
255 mm saw
position mark on the shield.
metalli-/pyöröterällä)

5. Schraube M5× 12
6.
Schraube
M5× 14
3. Piastra
di raccordo
7.
Schützbrett
4. Bullone M5× 18

1. Schleuderschutz

3. Befestigungsplatte

Teräsuojan
asentaminen
(CLS-5010
4. Schraube M5×
18
2. Runge
varustettuna
Nylon-lankaterällä)
ZUSAMMENBAU DES
•SCHLEUDERSCHUTZES
Siirrä teräsuojaa vartta pitkin ylös (käyttäjän suuntaan) ja
1
aseta suojuskiinnike
olevan
Nylon-lankaterä(CLS-5010
mit 255teräsuojassa
mm Metalmesser/
2
kohdistusmerkin
kohdalle.
Kreissäge)

• Asenna suojalevy teräsuojaan ja kiinnitä osat kuvan mu• Die
Halterung
Schleuderschutzes
abgeblidet(4+4
kaisesti
M5x14 des
kiinnityspulteillaan
ja M5 wie
muttereillaan
montieren.
kpl). Yläkiinnitysreikiä käyttämällä saat teräsuojan mahdollisimman
korkeaksi.
3
• Den
Schleuderschutz
an der Halterung anbringen und
mit
vier
Schrauben
festziehen.
• Asenna terälankaleikkuri
teräsuojaan
ja kiinnitä osat kuvan
4 (M5× 18)
mukaisesti
M5x12
kiinnityspulteillaan
ja M5 muttereillaan
5
• Zwecks Betriebssicherheit
darf der Trimmer
nie ohne
(2+2 kpl).
Schleuderschutz
benutzt
werden.
6
1.
2.
3.
1.

Blade retainer
Shield
Cutting attachment
Parasassi

2.
Supporto
INSTALLING

4.
5.
6.
3.

Lower blade retainer
Cup washer
Nut
Piastra
di raccordo

BLADE 4. Bullone M5× 18

Inspect blades before installation. Check for sharpness.
Dull blades increase
the risk
of blade kickback reactions.
MONTAGGIO
DEL
PARASASSI
Small cracks can develop into fractures resulting in a piece
(CLS-5010
con Disco circolare/lama a disco
of blade flying off during operation.
255
mm)
Discard cracked blades no matter how small the crack.
Use a locking tool to prevent the output shaft from turning
• Allineare la staffa con il segno di posizione disco circolare/
during blade installation.
lama a disco 255 mm parasassi di protezione.
Install blade retainer, blade, lower blade retainer and
finger tight.
•nut
Montare
il parasassi sulla staffa e serrare le quattro
Tighten
nut
(turn anticlockwise) using a socket
bulloni the
(M5×
18).
wrench.
•Never
Ai finifasten
di sicurezza
non utilizzare
mai l’attrezzo
senza
while applying
your weight.
Otherwise
the
parasassi.
thread of nut could be broken.
1. Fixierplatte
2. Schleuderschutz
3. Messer

4. untere Druckplatte
5. Auflagekappe
6. Mutter

34 MESSER INSTALLIEREN
19 Klingen vor Installation nachprüfen. Auf Schärfe
DES
MONTAGGIO DEL PARASASSI
überprüfen. Bei stumpfen Messern erhöht sich das Risiko
SCHLEUDERSCHUTZES (CLS-5010 mit
(CLS-5010 con Disco circolare/lama a disco eines Rückschlages der Klinge. Kleine Risse können sich
Nylonfadenkopf)

CLS-5000/5010
ZUSAMMENBAU

(CLS-5000)

INSTALLATION OF SHIELD
(CLS-5010 with 255 mm Metal Blade/
Circular Saw)

• Älä käytä metalliterällä varustettua raivaus-/trimmaussahaa
ilman asianmukaista teräsuojaansa.

4

D
E
000)
U
T
ousing, aligning
S
C
M5× 20).
H

3. Plate
4. Bolt M5× 18

1. Shield
2. Bracket

• Fit the shield on the bracket and tighten 4 bolts (M5× 18).
• Aseta suojuskiinnike teräsuojassa olevan 255 mm metalli-/
pyörösahateräkohdistusmerkin
kohdalle.
• For
safe operation, never use the
unit without shield.
• Aseta teräsuoja kiinnikkeelle ja kiinnitä osat kuvan mukaisesti M5x18 kiinnityspulteillaan (4 kpl).

1

0

2

3
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Metallisen leikkuuterän
asentaminen
1
2

3

Asenna teräistukka, terä, terän alaistukka ja kiinnitysmutteri
paikalleen ja kiristä sormikireyteen.

6

or) to align
mark on the

ts (M5× 14)
e maximum

ten 2 bolts

× 12
× 14

E
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G
L
0 mit I
S
H
m Operator)
hen für den
uderschütz

tecken und
en. Höhere
male Höhe

ett stecken
estziehen.

2
etainer
4
ment D
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peratore)
H
e segnalata

gaged to
e fissatelo
Usate i fori
maggiore

zando le 2

aused by

latte
ug
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1. Blade
Teräistukka
1.
retainer
4. Lower blade retainer
2. Shield
Teräsuoja
2.
5. Cup washer
3. Cutting
Leikkuuterä
3.
attachment
6. Nut
4. Terän alaistukka
INSTALLING
5. Kupualuslevy BLADE
Inspect
blades before installation. Check for sharpness.
6. Kiinnitysmutteri
Dull blades increase the risk of blade kickback reactions.
Small cracks can develop into fractures resulting in a piece
of blade flying off during operation.
Discard cracked blades no matter how small the crack.
Use a locking tool to prevent the output shaft from turning
6
during blade installation.
1 retainer, blade, lower blade retainer and
Install blade
nut finger tight.
Tighten the nut (turn anticlockwise) using a socket
wrench.2
5
Never fasten while applying 4your weight. Otherwise the
3
thread of nut could be broken.
1. Teräistukka
Fixierplatte
4. untere Druckplatte
1. Schleuderschutz
Blade retainer
4. Auflagekappe
Lower blade retainer
2.
5.
Kupualuslevy
2. Messer
Cup washer
5. Mutter
Cutting attachment
3.
6.
3. Kiinnitysmutteri
3. Nut
6. Locking tool
4. Terän alaistukka
MESSER
INSTALLIEREN
5. Leikkuuterä
Klingen
vor Installation nachprüfen. Auf Schärfe
6. Voimansiirtoakselin
lukituskappale
überprüfen.
Bei stumpfen
Messern erhöht sich das Risiko
eines Rückschlages der Klinge. Kleine Risse können sich
1
zu Brüchen entwicken,
die bewirken,2 daß sich ein
NOTE
Klingenfragment
beim Betrieb losreißt.
Rissig
wegwerfen,
auch
derengaged
Riß noch
CheckKlingen
to be sure
the locking
toolwenn
is fully
to so
klein
ist. the output shaft from turning.
prevent
3 Auflagekappe
Fixierplatte, Messer, untere Druckplatte und
zusammenstecken und Mutter fingerfest anziehen.
Die Mutter mittels Steckschlüssel (entgegen
dem
4
Uhrzeigersinn) fasziehen.
CAUTION
Niemals mit voller Kraft anziehen. Das Gewinde der
Wear könnte
gloves beschädigt
to reduce 5
the
risk of injury caused by
Mutter
werden.
unintentional contact with the blade.
1.
Fermo
disco
4. Piastrina
ferma disco
1. Voimansiirtoakselin
Fixierplatte
4. Untere
Druckplatte
1.
lukituskappale
1.
Locking
tool
4. Cutting
attachment
2.
Parasassi
5. Rondella
2.
Auflagekappe
5.
Messer
2. Teräistukka
2.
Blade
retainer
5. Tightening
3.
Disco
6. Dado direction
3. Terän
Mutter
6. Arretierwerkzeug
3.
3.
Loweralaistukka
blade retainer
4. Leikkuuterä
MONTAGGIO
DEL DISCO
INSTALLING
NYLON
LINEControllarne
CUTTING
5. Kiristyssuunta
(vastapäivään)
Verificare
i dischi prima
di montarl.
l’affilatura.
ATTACHMENT
Le lame usurate aumentano il rischio di reazioni di
lievi incrinature
possono
svilupparsi
in
ANMERKUNG
•contraccolpo.
Align
hole in blade
retainer with
hole in blade
retainer
fratture,
ed un
pezzo
di lama
potrebbe staccarsi
durante
Sicherstellen,
daß tool.
das
Arretierwerkzeug
ganz festitzt,
and
install
locking
l’utilizzo.
damit die Ausgangswelle nicht rotieren kann.
•Scartare
Thread lecutting
attachment
onto shaft
it
lame incrinate,
a prescindere
dalle(turnning
dimensioni
anticlockwise)
until
it
is
tight.
dell’incrinatura.
porta-disco,
•Piastrina
Remove
locking
tool. disco, piastrina ferma disco,
VORSICHT
sottocoppa e dado.
Handschuhe tragen, um das Risiko einer
Serrare il dado (girare in senso antiorario) utilizzando una
Verletzung durch Berührung mit der Klinge zu
chiave a tubo.
vermeiden.
Non fissare mai mentre applicate il vostro peso,
altrimenti la filettatura del dado potrebbe danneggiarsi.
1. Fermo disco

Arretierwerkzeug
351.
2. Fixierplatte
Rondella
2.

Dado Druckplatte
3. Untere

Jos terästä lohkeaa pala, lohkeamasta saattaa lähteä särö,
joka kasvaessaan johtaa murtumaan ja terän hajoamiseen.
Hylkää terä, jossa on lohkeama, vaikka lohkeama olisi pienikin.
Lukitse voimansiirtoakseli teräasennuksen ajaksi lukituskappaleellaan.

4
5

5010
nt)

Tarkasta terän kunto ennen asennusta. Tarkasta, että terä on
terävä - tylsä terä lisää sivupotkun vaaraa.

4.
4.
5.
5.
6.

Tee loppukiristys lenkkiavaimella, huomioi vasenkätinen kierre
(kiristys vastapäivään).
Älä Ekäytä painoasi kiristämiseen, kiinnitysmutterin kierre
N vaurioitua. Ota voimansiirtoakselin lukituskappale pois
saattaa
G
lukitusrei’istä.
L
I
S
1
2
H
HUOMIO
Varmista, että voimansiirtoakselin lukituskappale on
kunnolla paikallaan, ettei voimansiirtoakseli pääse terää
kiinnittäessäsi pyörimään.
3
4
VAROITUS
5 on suojattava viiltohaavoilta
Terää käsiteltäessä kädet
asianmukaisilla suojakäsineillä.
1.
2.
3.

Locking tool
4. Cutting attachment
D
Blade retainer
5. Tightening direction
E
Lower blade retainer
U
INSTALLING
NYLON LINE CUTTING
T
S
ATTACHMENT
Nylon-lankaterän
asentaminen
C
in bladejaretainer
with hole in reiät
bladekohdakkain
retainer ja
•• Align
Kierrähole
teräistukan
voimansiirtoakselin
H install locking tool.
and
lukitse
akseli lukituskappaleellaan.
•• Thread
Kierrä lankaterä
tiukasti(turnning
istukkaa vascutting voimansiirtoakseliin
attachment onto shaft
it
ten (kiristys vastapäivään).
anticlockwise)
until it is tight.
•• Remove
Ota voimansiirtoakselin
locking tool. lukituskappale pois lukitusrei’istä.

1.
2.
3.

Arretierwerkzeug
4. Nylonfadenkopf
I
Fixierplatte
5. Das Festziehen der
T
Untere
Druckplatte
Richtung
A
NYLONFADEN-SCHNEIDVORRICHTUNG
L
• Die
I Bohrung in der Fixien scheibe auf die Aussparung im
Graswickelshutz
ausrichten und mittles des
A
Arretierwerkzeugs
blockieren.
N
O Nylonfadenkopf (durch Drehen entgegen dem Uzs.)
• Den
auf die Welle aufschrauben, von Hand gut festziehen.

• Das Arretierwerkzeug entfernen.

Piastrina ferma disco
1. Utensile di bloccaggio
Nylonfadenkopf
CLS-5000/5010 20
Disco
2. Piastro raccordo
Das Festziehen der
Utensile di bloccaggio
3. Pistra porta dico
Richtung

4. Apparato di taglio
CLS-5000/5010
5. Fissaggio del senso

POLTTOAINE
• Raivaus-/trimmaussahasi moottorina on kaksitahtimoottori,
joka tarvitsee polttoaineekseen bensiinin ja 2-tahtiöljyn
seoksen tai erityistä huoltoasemalla esisekoitettua 2-tahtipolttoainetta. Talvella voidaan käyttää enintään 10 %
etanolipohjaista jäänestoainetta polttoaineseoksessa. Käytä
vain korkealaatuista 95 E-bensiiniä (oktaaniluvun on oltava
vähintään 95), ja korkealaatuista 2-tahtiöljyä (2-tahtiöljysuositus: JASO FC- ja standardin ISO/CD 13738 mukaista ISOL-EGD- laatuluokan 2-tahtiöljyä, esim. ECHO Premium).
• Suositeltu seossuhde:
50 osaa bensiiniä, 1 osa öljyä (2 %).
- Älä sekoita polttoaineseosta polttoainesäiliössä.

FUEL- Pyyhi välittömästi raivaus-/trimmaussahan päälle roiskuFUEL
• Fuel is a mixture of regular grade petrol and an aircooled 2-stroke engine oil of reputable brand name.
Minimum 89 Octane unleaded petrol is recommended.
Do not use fuel containing methyl alcohol or more
than 10 % of ethyl alcohol.
• Recommended mixture ratio; 50 : 1 (2 %) for ISO-LEGD Standard (ISO/CD 13738), JASO FC, FD grade
and ECHO Premium 50 : 1.

NOTE
HUOMIO
Stored fuel ages. Do not mix more fuel than you
Polttoaine vanhentuu ajan mittaan. Älä sekoita valmiiksi
expect to use in thirty (30) days. Do not mix directly in
2-tahtipolttoainetta enempää kuin 30 vuorokauden aikana
fuel tank.
kulutat. Älä sekoita polttoaineseosta polttoainesäiliössä.

KRAFTSTOFF
KRAFTSTOFF
• Bei dem Kraftstoff handelt es sich um ein Gemisch von
Normalbenzin und1einem renomierten Markenöl für einen
luftgekühlten Zweitaktmotor. Unverbleit, 89 Oktan min.,
keinen Kraftstoff mit Methylalkohol oder mehr als 10 %
Ethylalkohol verwenden.
2
• Mischverhältnis ISO-L-EGD Standard (ISO/CD 13738),
JASO FC, FD und ECHO Premium 50 : 1 Öl; 50 : 1 (2 %).

VARO
VAARA
- Den Mischvorgang
nicht direkt
im Kraftstofftank
durchführen.
Bensiini
ja 2-tahtimoottorien seospolttoaine ovat äärimmäisen
tulenarkoja
nesteenä
varsinkin
kaasuun- Darauf achten,
dass kein
Benzinjaoder
Öl verschüttet
tuneina.
Polttoaineen
läikkyminen
kuuman
moottorin
wird. Verschütteter
Kraftstoff
ist stets
aufzuwischen.
päälle tai syttyminen muun syyn takia voi aiheuttaa tu- Benzinvakavan
mit Vorsicht
behandeln.
Es ist äußerst entzündbar.
lipalon;
henkilöja omaisuusvahingon
vaara!
Käsittele polttoainetta varovasti ja ympäristö huomioon
- Benzin stets im genehmigten Behälter lagern.
ottaen.
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ANMERKUNG

1. Polttoainesäiliö
1. Fuel tank
2. Täyttöputken alaosa
2. Shoulder level

• Varmista polttoainetäydennyksen jälkeen, että säiliön korkki
Gelagerter Kraftstoff altert. Nicht mehr Kraftstoff
on kunnolla kiinni eikä polttoainetta pääse vuotamaan anmischen, als Sie innerhalb von 30 Tagen aufbrauchen
korjaa mahdolliset vuodot heti; syttymisvaara.
können. Nicht direkt im Kraftstofftank mischen.
• Älä tupakoi tai tee avotulta, vältä kipinöitä polttoaineen
säilytys- ja täyttöpaikan läheisyydessä.

• Always remove the fuel cap slowly to relieve any pressure • Täytä polttoainesäiliö ulkona sopivan suoja-alustan päällä.
CARBURANTE
buildup in the tank.
Älä lisää polttoainetta laitteeseen sisätiloissa.

CAP FIRMLY
OF FUEL
G
GER OF

•CARBURANTE
Never refuel the engine when it is hot or running.

ear fuel.

ur fuel indoors.
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Polttoaineen käsittely

ER

HR

nut polttoaine räsyllä pois.
-- Do
not mixjadirectly
in engine fuel
tank.
Bensiini
2-tahtimoottorien
seospolttoaine
ovat äärimmäisen
tulenarkoja
nesteenä
ja varsinkin
kaasuuntuneina.
- Avoid
spilling
petrol or
oil. Spilled
fuel should
always
Käsittele
polttoainetta varovasti ja ympäristö huomioon
be
wiped up.
ottaen.
- Handle petrol with care, it is highly inflammable.
- Säilytä polttoaine tiiviisti suljetussa, polttoaineen säilytyk- Always
store fuel in approved
seen hyväksytyssä
astiassa. container.

• Always
use an
approved,
safe
fuel container.
Il carburante
è una
miscela di
benzina
di grado normale e
normale
a 2 to
tempi;
seabove
disponibile,
usate un
olioofper
• Itolio
is not
permitted
fill fuel
the shoulder
level
fuel
motore a 2 tempi raffreddato ad aria di buona marca.
tank.
Senzafuelling,
piomboalways
a 89 ottani,
usate
carburante
con
• After
wipe non
away
spilled
fuel.
alcol metilico o più del 10 % di alcol etilico.
• Always move at least 3 m away from the fuelling spot
• before
Rapporto
di miscelazione
starting
the engine.ISO-L-EGD Standard (ISO/CD
13738),
JASO
FC,
e ECHO
: 1 leak
olio; could
50 : 1
• Never store the unitFD
with
fuel in Premium
the tank a50
fuel
(start
2 %).
a fire.
1. Kraftstofftank
2. Ansatz des Einfüllstutzens

• Polttoainesäiliötä avatessasi kierrä aina korkki hitaasti auki
- Non miscelare direttamente nel serbatoio del carburante.
ja anna säiliön paineen tasaantua ennen kuin irrotat korkin
-kokonaan.
Evitare di versare benzina o olio. Il carburante
fuoriuscito
dovrebbe raivaus-/trimmaussahaan
sempre essere ripulito. moottorin
• Älä lisää polttoainetta
käynnissä
tai vielä
kuuma;
syttymisvaara.
-ollessa
Maneggiare
la benzina
con
dovuta
cura. È altamente
infiammabile.
• Säilytä
polttoaine tiiviisti suljetussa, polttoaineen säilytykseen hyväksytyssä astiassa.
- Conservare sempre il carburante in un contenitore
• Avaa
säiliön korkki, lisää 2-t. polttoaineseosta täyttöputken
apposito.
alaosan tasolle ja kierrä säiliön korkki tiukasti kiinni.
• N.B.
Noudata lisäyksen yhteydessä varovaisuutta, ettet läikytä
ympäristöön.
Pyyhi
sahan
päälle
roiskunut
polttoaiIlnesteitä
carburante
riposto per
lungo
tempo
invecchia.
Non
ne välittömästi
räsyllä pois.
miscelate
più carburante
di quanto prevedete di
in 30 giorni.
Non miscelatelo
direttamente
nel ja
• usarne
Siirry vähintään
3 metrin
päähän polttoaineen
säilytysserbatoio
miscela.
täyttöpaikasta
ennen kuin käynnistät moottorin.

• Den Deckel des Einfüllstutzens stets langsam
abschrauben, um evtl. Druckausgleich abzuwarten.
• Tyhjennä polttoainesäiliö ennen raivaus-/trimmaussahan
• Nie Kraftstoff nachfüllen, wenn Motor heiß ist oder gar
varastoimista. Vuotava polttoaine aiheuttaa
palovaaran.
CLS-5000/5010
37
läuft.
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• Stets einen genehmigten, sicheren Kraftstoffbehälter
(Kanister) benutzen.
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RAIVAUS-/TRIMMAUSSAHAN KÄYTTÖ
Kylmän moottorin käynnistäminen
1

VARO 3 VAARA
5
Terälaite saattaa moottorin käynnistyessä alkaa pyöriä,
vaikka kaasu olisikin joutokäyntiasennossaan.

4

4

3
2

VARO

1. Sytytysvirtakatkaisin
2. Kaasuliipaisin
1.
Ignition switch varmistin4. Throttle latch
3. Kaasuliipaisimen
2.
Throttle trigger lukitsin
4. Kaasuliipaisimen
3. Throttle trigger lockout

Kun kaasuliipaisimen lukitus1 on käytössä, terälaite
2
alkaa pyöriä heti moottorin käynnistyttyä; paina moottorin käynnistyttyä välittömästi kaasuliipaisinta kerran
kaasuliipaisimen lukituksen vapauttamiseksi.
OPERATION

STARTING COLD ENGINE
WARNING

5

3

DANGER

WHEN ENGINE STARTS, THE CUTTING
ATTACHMENT MAY ROTATE, EVEN WITH
THROTTLE TRIGGER IN LOW-SPEED
POSITION.
4

3

2

1

VAARA

1. Purge bulb
2. Choke lever

VARO

3. Start (CLOSE)
4. Run (OPEN)
VAARA
5. Starter
handle

Varmista, ettei moottorin käynnistyttyä raivaus-/trimmaussaha täristä eikä moottorista, voimansiirto- tai
WARNING
DANGER
terälaitteistosta
kuulu ylimääräisiä
ääniä. Jos sahassa
on
ylimääräisiä
tärinöitä
tai USING
ääniä, sammuta
moottori ja
WHEN
STARTING
ENGINE
THROTTLE
ota
yhteys
valtuutettuun
ECHO-huoltoon.
LATCH,
CUTTING
ATTACHMENT
ROTATES.
AFTER ENGINE STARTS, PULL THROTTLE
LEVER SLIGHTLY TO RELEASE THROTTLE
• LATCH
VarmistuIMMEDIATELY.
ennen moottorinNEVER
käynnistämistä,
ettei terä pääse
USE THROTTLE
käynnistyksen
yhteydessä koskettamaan mihinkään esineeLATCH
FOR OPERATION.
seen tai maahan.
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• Aseta sytytysvirtakatkaisin ”START”-käyntiasentoon.

• Paina toistuvasti rikastinpumpun palloa, kunnes polttoaineen paluuletkussa näkyy polttoainetta.
E
• Paina puolipuristinta.
1.
bulb käynnistysasento
3. Start
(CLOSE) kiinni
3. Purge
Rikastimen
(rikastinläppä
BETRIEB
N
2.
lever
4.
(OPEN)
”CLOSE”)
4. Run
Halbgasknopf
•1.Aseta
rikastinnuppi ”CLOSE”-käynnistysasentoon.
1. Choke
Zündschalter
Kraftstoffpumpe
3. Starten (geschlosse)
G
5.
Starter
handle
4.
Rikastimen
käyntiasento
(rikastinläppä
auki ”OPEN”)
2. Gashebel
2.
Choke-hebel
4. Sägen
(offen)
L
• Kiristä käynnistimen vetonarua,
kunnes
kytkentäkynnet tart5. Gashebelsperre
Käynnistyskahva
3.
5. Startergriff käynnistysvetoja.
I
tuvat,
joka jälkeen suorita määrätietoisia
S
START BEI KALTEM MOTOR
• Kun moottori ”lupaa” käynnistyä (rykäisee), aseta rikastinWARNING
DANGER
H
nuppi ”OPEN”-käyntiasentoon.
1
WHEN STARTING
ENGINE USING
THROTTLE
ACHTUNG
GEFAHR
ACHTUNG
GEFAHR
• WIRD
Toista DER
käynnistysvetoja
rikastin suljettuna,
kunnes moottori
LATCH, CUTTING ATTACHMENT ROTATES.
HALBGASKNOPF
BEIM
STARTEN
WENN DER MOTOR ANSPRINGT, ROTIERT DIE
käynnistyy.
Käytä
moottori
lämpimäksi
ennen
kuin aloitat
AFTER ENGINE STARTS, PULL THROTTLE
GEDRÜCKT, DREHT SICH DAS
SCHNEIDVORRICHTUNG MÖGLICHERWEISE,
työt.
LEVER SLIGHTLY TO RELEASE THROTTLE
SCHNEIDEWERKZEUG MIT. WENN DER MOTOR
SELBST WENN DER GASHEBEL AUF NIEDRIGE
LATCH IMMEDIATELY. NEVER USE THROTTLE
• LÄUFT,
Kun moottori
tahdo käynnistyä,
kaasuliipaisimen
DEN ei
GASGRIFF
LEICHTkäytä
DRÜCKEN
UM
GESCHWINDIGKEIT EINGESTELLT IST.
LATCH FOR OPERATION.
lukitusta.
(Paina kaasuliipaisimen
alas samalla,
DEN
HALBGASKNOPF
SOFORTlukitusvipu
ZU LÖSEN.
1. Rikastinpumpun pallo

OPERATION
2. Rikastinnuppi

ITION.
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kun painat DEN
kaasuliipaisimen
varmistimen
alas ja kaasuliipaiNIEMALS
HALBGASKNOPF
WÄHREND
DER
simen pohjaan.
Kun moottori käynnistyy, paina välittömästi
ARBEIT
BENUTZEN.
kaasuliipaisinta kaasunlukituksen vapauttamiseksi.)

1. Puolipuristin
Decompression
BETRIEB

THERE
SOUND.
SOUND,
T DIE

EISE,
DRIGE
de is not in

device
HUOMIO
D
1. Kraftstoffpumpe
3. Starten (geschlosse)
FUNZIONAMENTO
• ETarkasta raivaus-/trimmaussahan muttereiden, pulttien ja
2.
liitosten kireys
ennen moottorin käynnistämistä.
1. Choke-hebel
Interruttore di accensione4. Sägen (offen)
1. U
Pompetta
di adescamento
5. Startergriff
•2.Push
bulb until fuel is visible
in clear fuel return line.
Levapurge
del gas
2.
Comando
della
• T
Käy työalue
läpi farfalla
ennen leikkaamista ja poista roskat tms.
Dispositivo
di blocco della
leva del gas
3. S
AVVIAMENTO
(Chuiso)
•3.Press
the decompression
device.
ylimääräiset, vaaraa
mahdollisesti aiheuttavat esineet.
Fermo
acceleratore
4. C
INMOTO (Aperto)
•4.Move
choke
lever to CLOSE position.
• Impugnatura
Pidä raivaus-/trimmaussaha käynnistyksen yhteydessä
ACHTUNG
GEFAHR
5.
Hmaata vastendija avviamento
•AVVIAMENTO
Pull starter handleA
until
first firing sound.
terälaitteisto irti maasta ja/tai muista
MOTORE
FREDDO
WIRD DER HALBGASKNOPF
BEIM
STARTEN
esteistä.
• GEDRÜCKT,
Move choke lever
to OPEN
DREHT
SICH position.
DAS
AVVERTENZA
PERICOLO
AVVERTENZA
PERICOLO
• Älä vedä
käynnistyksen yhteydessä
käynnistimen vetoWENN
• SCHNEIDEWERKZEUG
Restart
engine and allow MIT.
to warm
up. DER MOTOR
QUANDO
IL MOTOREulos,
INSERENDO
narua yli AVVIATE
1/2 - 2/3 pituudeltaan
tee lyhyitä IL
käynnisQUANDO
IL MOTORE
SI AVVIA
L’ACCESSORIO
DI
LÄUFT,
DEN
GASGRIFF
LEICHT
DRÜCKEN
UM
• When engine is hard to start, use throttle latch. (Pull
FERMO
ACCELERATORE, IL GRUPPO DI TAGLIO
tysvetoja.
TAGLIO
PUÒ GIRARE ANCHE
CON
LA
LEVA DEL
DEN
HALBGASKNOPF
SOFORT
ZU
LÖSEN.
throttle trigger fully and lower throttle latch while pressing
DOPOkäynnistimen
CHE IL MOTORE
È PARTITO,
TIRATE
GAS IN POSIZIONE
DI BASSA VELOCITÀ
I.
NIEMALS
DEN lockout
HALBGASKNOPF
DERto
•GIRA.
Älä päästä
vetonarua
vapaasti
tempauthrottle trigger
and releaseWÄHREND
throttle trigger
LEGGERMENTE
LA LEVA DELL’ACCELERATORE
ARBEIT
BENUTZEN.
tumaan
palautusjousensa
vetämänä
koteloonsa,
vaan
activate throttle latch. After engine starts, pull throttle
PER
SBLOCCARE
IMMEDIATAMENTE
IL FERMO
vaimenna
palautumista
välttääksesi käynnistinkoneiston
lever slightly to release throttle latch immediately.)
ACCELERATORE.
vaurioituminen. NON USARE MAI IL FERMO
ACCELERATORE PER L’UTILIZZO NORMALE.

hlosse)
1. Dekompressionsknopf
UNZIONAMENTO
1. Pompetta di adescamento
2. Comando della farfalla

22

39

I
T
A

CLS-5000/5010

CLS-5000/5010

I
T
A
L
I
A
N
O

Kuuman moottorin käynnistäminen

1

5
• Aseta sytytysvirtakatkaisin3”START”-käyntiasentoon.
• Aseta rikastinnuppi ”OPEN”-käyntiasentoon.

4

• Paina puolipuristinta.
4
• Jollei moottori edellisellä käyttökerralla
sammunut polttoaineen loppumiseen (ts. säiliössä on vielä polttoainetta), tee
käynnistysvetoja kunnes moottori käynnistyy.

3
2

1. Sytytysvirtakatkaisin
2. Kaasuliipaisin
1.
Ignition switch varmistin4. Throttle latch
3. Kaasuliipaisimen
2.
Throttle trigger lukitsin
4. Kaasuliipaisimen
3. Throttle trigger lockout

STARTING COLD ENGINE
WARNING

5

3

DANGER

WHEN ENGINE STARTS, THE CUTTING
ATTACHMENT MAY ROTATE, EVEN WITH
THROTTLE TRIGGER IN LOW-SPEED
POSITION.
4

3

ch

• Jos moottori sammui edellisellä käyttökerralla polttoaineen
1
2
loppumiseen, täytä
ensimmäiseksi
polttoainesäiliö. Paina
toistuvasti rikastinpumpun palloa, kunnes polttoaineen
paluuletkussa näkyy polttoainetta, kiristä käynnistimen vetoOPERATION
narua, kunnes kytkentäkynnet tarttuvat, joka jälkeen suorita
1.käynnistysveto(ja)
Purge bulb
3. käynnistämiseksi.
Start (CLOSE)
moottorin
2. Choke lever
4. Run (OPEN)
5. Starter handle
HUOMIO

2

Jollei raivaus-/trimmaussaha käynnisty neljännen käynnistysvedonWARNING
jälkeen, siirry käyttämään
kylmän moottorin
DANGER
käynnistystapaa.
WHEN STARTING ENGINE USING THROTTLE
LATCH, CUTTING ATTACHMENT ROTATES.
AFTER ENGINE STARTS, PULL THROTTLE
LEVER SLIGHTLY TO RELEASE THROTTLE
LATCH IMMEDIATELY. NEVER USE THROTTLE
LATCH FOR OPERATION.

1

1. Rikastinpumpun pallo

OPERATION
2. Rikastinnuppi

ER

G
WITH
POSITION.

E
1.
bulb käynnistysasento
3. Start
(CLOSE) kiinni
3. Purge
Rikastimen
(rikastinläppä
BETRIEB
N
2.
lever
4.
(OPEN)
”CLOSE”)
4. Run
Halbgasknopf
1. Choke
Zündschalter
1. G
Kraftstoffpumpe
3. Starten (geschlosse)
5.
Starter
handle
4.
Rikastimen
käyntiasento
(rikastinläppä
auki ”OPEN”)
2. Gashebel
2. L
Choke-hebel
4. Sägen (offen)
5. Gashebelsperre
Käynnistyskahva
3.
5. Startergriff
I
S
START BEI KALTEM MOTOR
WARNING
DANGER
H
1
WHEN STARTING
ENGINE
USING
THROTTLE
ACHTUNG
GEFAHR
ACHTUNG
GEFAHR
LATCH, CUTTING ATTACHMENT ROTATES.
WIRD DER HALBGASKNOPF BEIM STARTEN
WENN DER MOTOR ANSPRINGT, ROTIERT DIE
AFTER ENGINE STARTS, PULL THROTTLE
GEDRÜCKT, DREHT SICH DAS
SCHNEIDVORRICHTUNG MÖGLICHERWEISE,
LEVER SLIGHTLY TO RELEASE THROTTLE
SCHNEIDEWERKZEUG MIT. WENN DER MOTOR
SELBST WENN DER GASHEBEL AUF NIEDRIGE
LATCH IMMEDIATELY. NEVER USE THROTTLE
LÄUFT, DEN GASGRIFF LEICHT DRÜCKEN UM
GESCHWINDIGKEIT EINGESTELLT IST.
LATCH FOR OPERATION.
DEN HALBGASKNOPF SOFORT ZU LÖSEN.
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NIEMALS DEN HALBGASKNOPF WÄHREND DER
ARBEIT BENUTZEN.
1. Puolipuristin
Decompression
BETRIEB

device
D
1. Kraftstoffpumpe
3. Starten (geschlosse)
FUNZIONAMENTO
Moottorin
sammuttaminen
E
2.
1. Choke-hebel
Interruttore di accensione4. Sägen (offen)
1.
Pompetta
di
adescamento
U
• Vapauta kaasuliipaisin ja anna moottorin käydä hetki jouto5. Startergriff
•2.Push
bulb until fuel is visible
in clear fuel return line.
Levapurge
del gas
2.käyntiä.
Comando della farfalla
T
ER
Dispositivo
di blocco della
leva del gas
3. S
AVVIAMENTO (Chuiso)
•3.Press
the decompression
device.
M IF THERE
•4.Aseta
sytytysvirtakatkaisin
”STOP”-sammutusasentoon.
4.
Fermo
acceleratore
INMOTO
(Aperto)
C
• Move choke lever to CLOSE position.
OR
SOUND.
ACHTUNG
GEFAHR
HR
5. H
Impugnatura di avviamento
•AVVIAMENTO
Pull starter handleA
until
first firing sound.
OR SOUND,
MOTORE
FREDDO
WIRD DER HALBGASKNOPF
BEIM
STARTEN
TIERT
DIE
1
• GEDRÜCKT,
Move choke lever
to OPEN
DREHT
SICH position.
DAS
RWEISE,
VARO
VAARA
AVVERTENZA
PERICOLO
AVVERTENZA
PERICOLO
SCHNEIDEWERKZEUG
MIT.
WENN
DER MOTOR
NIEDRIGE
•
Restart
engine
and
allow
to
warm
up.
g blade is not in
Jos moottori ei sammu sytytysvirtakatkaisimesta, vedä
QUANDO
AVVIATE
IL
MOTORE
INSERENDO IL
QUANDO
IL MOTORE
SI AVVIA
L’ACCESSORIO
DI
LÄUFT,
DEN
GASGRIFF
LEICHT
DRÜCKEN
UM
T.
2
• When engine is hard to start, use throttle latch. (Pull
rikastinnuppi täysin ulos moottorin tukahduttamiseksi.
FERMO ACCELERATORE, IL GRUPPO DI TAGLIO
TAGLIO
PUÒ GIRARE ANCHE
CON
LA
LEVA DEL
DEN
HALBGASKNOPF
SOFORT
ZU
LÖSEN.
throttle trigger fully and lower throttle latch while pressing
Tarkastuta ja korjauta sytytysvirtakatkaisin valtuutetusn.
GIRA. DOPO CHE IL MOTORE È PARTITO, TIRATE
GAS IN POSIZIONE
DI BASSA VELOCITÀ
I.
NIEMALS
DEN lockout
HALBGASKNOPF
DERto
throttle trigger
and releaseWÄHREND
throttle trigger
sa ECHO-huoltoliikkeessä ennen kuin yrität käynnistää
LEGGERMENTE LA LEVA DELL’ACCELERATORE
ARBEIT
BENUTZEN.
activate throttle latch. After engine starts, pull throttle
moottoria uudelleen.
PER SBLOCCARE IMMEDIATAMENTE IL FERMO
slightly tojohto
release throttle latch immediately.)
1.lever
Sytytystulpan
ACCELERATORE. NON USARE MAI IL FERMO
1. Spark plug wire
2. Sytytystulppa
ACCELERATORE
PER L’UTILIZZO NORMALE.
2. Spark plug
E
Suoritettaessa
raivaus-/trimmaussahan
puhdistus-, huolto- tai
N
korjaustöitä moottori on aina ensin sammutettava, sytytystuleschlosse)
1. Dekompressionsknopf
FUNZIONAMENTO
G
pan Ihattu on irrotettava ja kädet on suojattava asianmukaisilla
STOPPING
ENGINE
en)
L
1. Pompetta di adescamento
T
suojakäsineillä;
poikkeuksena kaasuttimen ja joutokäynti• Release throttle trigger and allow engine to idle.
CLS-5000/5010
39nopeuden
I
2. Comando della farfalla
A
säätö. Irrota sytytystulpan hattu myös pidempien
• Place ignition switch in “STOP” position.
S
• Kraftstoffpumpe
s
3.
AVVIAMENTO mehrfach
(Chuiso) drücken, bis Kraftstoff in der työtaukojen
L
ja raivaus-/trimmaussahan säilytyksen ajaksi.
HR
H
Kraftstoff-Rücklaufleitung sichtbar wird.
4.durchsichtigen
INMOTO (Aperto)
I
CLS-5000/5010
23 A
MOTOR
WARNING
DANGER
5.
Impugnatura
di avviamento
• Drücken
Sie den
Dekompressionsknopf.
DDO
IF
ENGINE
DOES
NOT
STOP,
CLOSE
CHOKE
TO
N
• Choke schließen (Kaltstart) und am Startergriff mehrfach
ODER
STALL
ENGINE.
HAVE
YOUR
ECHO
DEALER
O
ziehen, bis derMotor zündet.

SE)
N)
nopf
ndle

E
N
G
L
I
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RAIVAUS-/TRIMMAUSSAHAN HUOLTAMINEN
Ota tarvittaessa kaikissa raivaus-/trimmaussahan käyttöön ja
huoltoon liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa yhteys valtuutettuun ECHO-jälleenmyyjääsi.

Ilmanpuhdistin
• Aseta rikastinnuppi ”CLOSE”-käynnistysasentoon (rikastinläppä kiinni), irrota ilmanpuhdistimen kannen kiinnitysruuvit
ja kansi.

1

• Irrota ilmanpuhdistimen (kannen sisäpuolella oleva) suoda2
tinelementti.

2

• Puhdista suodatinelementti kevyesti harjaamalla tai puh1 pese suodatinelementtiä. Vaihda
dista se paineilmalla, älä
elementti tarvittaessa.
• Kiinnitä suodatinelementti ja kansi takaisin paikoilleen kiinnitysruuveillaan.
1. Ilmansuodatin
2. Ilmanpuhdistimen kansi
1. Air filter
2. Air cleaner cover

If you have any questions or troubles, please contact
ECHO dealer.

CLEANING AIR FILTER

2 choke. Loosen screws and remove air cleaner
• Close
cover.
1 is located inside air cleaner
• Remove air filter (air filter
cover).
• Brush dirt from filter or clean with compressed air. Do not
wash the air filter.

• Reinstall air filter with cover, after installing air filter to
1.cover.
Polttoainesuodatin
TENANCE2.
AND
CARE
Polttoaineletku
• Tighten
screws.
1. Fuel filter
2. Fuel line

se contact

air cleaner

air cleaner

d air. Do not
air filter to

• Kiristä kansi tiiviisti kiinni.

MAINTENANCE AND CARE

E
N
2. Fuel line
• Vedä suodatin ulos polttoaineen täyttöaukosta teräslangalla G
L
REPLACING
tai vastaavalla. FUEL FILTER
I
•
Use
a
piece
of
steel
wire
or
the
like
to
pick
up
fuel
filter
• Vedä likaantunut suodatin irti polttoaineletkusta.
S
through fuel tank opening.
• Puhdista vanha tai vaihda suodatin uuteen ja kiinnitä se
H
• Pull
old filter from fuel line.
polttoaineletkuun.
1. Fuel filter
Polttoainesuodattimen
vaihtaminen

• Install new fuel filter.
HUOMIO

NOTE

Jos polttoaineensuodatin on erittäin likainen, vaurioitunut
If filter is excessive dirty or no longer fits properly,
tai ei enää mene kunnolla paikalleen, vaihda se uuteen.
replace it.

E
N
Kaasutin
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG
G
1. L
Kraftstoffilterelement
1. Luftfilter
REPLACING
FUEL FILTER
2. Kraftstoffleitung
Luftfilterdeckel
I
•2.Use
a piece of steel wire or the likeTto pick up fuel filter
VARO
VAARA
Wenn
Siefuel
irgendwelche
Fragen oder Schwierigkeiten
S
KRAFTSTOFFILTERELEMENT
through
tank opening.
haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren ECHOH
Moottorin joutokäyntinopeus on säädettävä siten, ettei
AUSTAUSCHEN
•Fachhändler.
Pull old filter from fuel line.
pyöriStücks
joutokäyntinopeudella.
•terälaite
Mit Hilfe eines
Stahldraht das Kraftstoffilterelement
• Install new fuel filter.
über die Kraftstofftanköffnung herausziehen.

REINIGUNG DES LUFTFILTERS

• Choke schließen und Luftfilterabdeckung beseitigen.

NOTE

• Filterelement abnehmen (das Filterelement befindet sich
If filter is excessive dirty or no longer fits properly,
in der Luftfilterabdeckung).
replace it.
• Schmutz vom Filterelement abwischen oder mittels
Druckluft reinigen. Den Luftfilter nicht auswaschen.
1.
Joutokäyntinopeuden
säätö (T)
• Setzen
Sie den
Luftfilter
1.
Idle speed
adjuster
(T) in den Luftfilterdeckel ein und
montieren Sie diesen.
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• Das alte Filterelement von
der Kraftstoffleitung
Raivaus-/trimmaussahan
moottori
on koekäytettyabziehen.
ja säädetty
tehtaalla noudattamaan voimassa olevia päästörajavaatimuk• Das neue Filterelement installieren
sia.
1. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistin ja äänenvaimennin uuteen ennen kaasuttimen säätämistä.

2. ANMERKUNG
Varmista, että leikkuuteräasetelma on kunnolla kiinnitetty.
Filter ersetzen, wenn dieser stark verschmutzt oder
E
3. Käynnistä moottori ja anna käydä nopeaa joutokäyntiä kuuCARBURETTOR
ADJUSTMENT
ist.
4.beschädigt
Idle Speed
UNDN INSTANDHALTUNG
• Schrauben festziehen.
maksi.
AsetaAdjustment:
polttoainejärjestelmän ilmaamiseksi rikastinD
•
Start
engine,
turn “Idle” speed
adjustment
screw
1.
Kraftstoffilterelement
G
vipu hetkeksi lämmityskäytön
aikana
pari kertaa
”CLOSE”Eclockwise until the cutting attachment begins to
WARNING
DANGER
2. Kraftstoffleitung
L
käynnistysasentoon.
GUIDA
ALLA
Uturn, then turn screw out anticlockwise until the
CUTTING ATTACHMENT MUST
NOT TURN
WHEN MANUTENZIONE
wierigkeiten
I
KRAFTSTOFFILTERELEMENT
4.
Joutokäyntinopeuden
säätäminen:
T
1.
Filtro
aria
1.
Filtro
del carburante
UNIT
IS
IDLING.
attachment
stops turning.
Turn screw out,
ren ECHOS
AUSTAUSCHEN
S
2.
Coperchio
filtro
aria
2.
Tubo
del
carburante
anticlockwise,
an
additional
1/4 turn.”T” myötäpäivään
•
Säädä
ensin
joutokäynti
säätöruuvista
H
uniteines
is run
at theStahldraht
factory and
carburettor is set
•Every
Mit Hilfe
Stücks
dasthe
Kraftstoffilterelement
C
kiertämällä
siten,
että
terä
juuri
ja juuriDEL
alkaa pyöriä. Käännä
Se
avete
dei
dubbi
o
problemi,
contattate
il
vostro
rivenditore
SOSTITUZIONE
DEL FILTRO
inüber
compliance
with Emission Regulations.
die Kraftstofftanköffnung
herausziehen.
H
CAUTION
sitten
seossäätöruuvia ”T” takaisin vastapäivään, kunnes
ECHO.
CARBURANTE
Before
adjusting carburettor
clean or replace
air filter
eseitigen.
When
starting,
idling
adjustment
should be
terä taas
pysähtyy.
Käännä
lopuksispeed
joutokäyntinopeuden
•1.Das
alte Filterelement
von der Kraftstoffleitung
abziehen.
• adjusted
Sollevare
il filtro
carburante
attraverso
il serbatoio
del
and
muffler.
PULIZIA
DEL
FILTRO
DELL’ARIA
not
to del
rotate
the cutting
attachment.
säätöruuvia
”T”
vastapäivään
1/4-kierrosta
lisää.
efindet sich
•2.
carburante
un filo
d’acciaio o
un mezzo
simile.
Theneue
cutting
attachment
is
properly
tightened.
• Das
Chiudere
il Filterelement
comando
dellainstallieren
farfalla
e rimuovere
il coprifiltro
Correct
idlecon
speed
is adjusted
2,900
to 3,100
r/min.
3.dell’aria.
Start engine and run several minutes to bring to
1/4 turn
anticlockwise
the cutting
• Or
Estrarre
il vecchio
filtro dalfrom
tubo the
del point
carburante.
der mittels
operating temperature. Flash choke twice during
attachment
stops
moving.
aschen.
• Rimuovere
filtroanydell’aria
all’interno del
warm-up to ilclear
air from (situato
the fuel system.
• When
Montare
il nuovo
filtro.truble with the carburettor,
there
is some
coprifiltro).
ANMERKUNG
kel ein und
refer to your dealer.
ersetzen,
wenn
dieser
stark
oder con 24 N.B.
• Filter
Togliete
lo sporco
dal filtro
con
unaverschmutzt
spazzola o pulite
CLS-5000/5010
beschädigt
ist. Non lavare il filtro dell’aria.
aria compressa.
Se il filtro fosse eccessivamente sporco o non
1. Leerlaufanschlagschraube (T)
potesse più essere reinserito in modo appropriato,
• Reinstallare il filtro aria con il coperchio, dopo
D
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VAROITUS
Säädä joutokäynti aina työpäivän alussa ja tarvittaessa
siten, ettei terä vielä lähde pyörimään.
Joutokäyntinopeuden ohjearvo on 2.900 - 3.100 r/min.
Ohjearvo saavutetaan kiertämällä joutokäyntinopeuden
säätöruuvia ”T” vielä noin 1/4-kierrosta vastapäivään
asetuksesta, jossa terä juuri ja juuri pysähtyy.
Jos kaasuttimessa tai säädöissä on ongelmia, ota yh
teys valtuutettuun ECHO-huoltoon.

Sylinterin jäähdytysrivat
TÄRKEÄÄ!

1

Jotta moottorin käyntilämpötila pysyisi sallituissa
rajoissaan, jäähdytysilman on päästävä vapaasti
kiertämään sylinterin jäähdytysripojen kautta. Jäähdytysilman tehtävänä on siirtää moottorissa polttoaineen
palamisesta syntyvä liikalämpö pois.
Moottori voi ylikuumentua ja leikata kiinni, jos:

2

• Ilmanottoaukko on tukossa ja estää ilmankierron
jäähdytysripojen välissä.

1. Cylinder
Sylinterinfins
jäähdytysrivat
1.
2. Air
Ilmanotto
2.
intake

COOLING SYSTEM MAINTENANCE
IMPORTANT
To maintain proper engine operating temperature,
cooling air must pass freely through the cylinder
fin area. This flow of air carries combustion heat
away from the engine.
Overheating and engine seizure can occur when:

1

2

3

• Jäähdytysripojen välissä oleva lika, pöly, ruoho tms.
• toimii
Air intakes
are blocked,
preventing
cooling
air
eristeenä
ja heikentää
moottorin
jäähdytystä.
from reaching the cylinder,
Poista lika jne. ilmanottoaukosta ja sylinterin ripojen
or
välistä,
jotta jäähdytysilma pääsee kulkemaan vapaasti.
Tämän ”perushuoltoon” kuuluvan toimenpiteen laimin• Dust and grass build up on the out side of the
lyönti johtaa takuun raukeamiseen.
cylinder. This build-up insulates the engine and
prevents the heat from leaving.
• Removal
Poista likaofjacooling
irtokappaleet
ripojen
välistä, jotta
passage
blockages
or jäähdytysilma pääsee
vapaasti.
cleaning
of kulkemaan
cylinder fins
is considered “Normal
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Any resultant
failure attributed
to
• Maintenance”.
Poista polttoainesäiliön
ja käynnistimen
välissä olevalle
lack
of maintenance
is not warranted.
ilmanottoaukon
suojaritilälle
kertynyt lika ennen jokaista
käynnistyskertaa.
• Remove dust and dirt from between fins.
• Before each use, remove accumulated debris from bottom
engine intake grille located
the fuel tank and
Äänenvaimennin
jabetween
pakoaukko
starter.
HUOMIO

1. Zylinderrippen
2. Kühlungsluft

INSTANDHALTUNG DES KÜHLSYSTEMS
WICHTIG

4
5Motorbetriebstemperatur
Um die angemessene
6
7 muß Kühlungsluft
aufrecht zu erhalten,
ungehindert den Zylinderrippenbereich
4. Spark arrester screen
1.
Silencer cover
1.durchfließen
Äänenvaimentimen
suojakansi
können.
5. Gasket
2.
Silencer
2.Durch
Äänenvaimennin
diesen Luftstrom wird die
6. Exhaust diffuser
3.
Heat shield
3.Verbrennungshitze
Lämmöneristyslevy
vom Motor wegtransportiert.
7. Spark arrester cover
4. Kipinänsammuttimen verkko
Unter
folgenden
Umständen
kann EXHAUST
es passieren,
CLEANING
SILENCER
AND
5. Kipinänsammutinverkon tiiviste
daß
der Motor heißläuft und sich festfrißt:
6.
Pakokaasunohjain
PORT
7. Kipinänsammutinverkon kansi

• • Sylinterin
pakoaukkoon ja äänenvaimentimeen
kertyvä
Die Luftzufuhröffnungen
sind blockiert, wodurch
karsta
moottorin
tehoa jaerreichen
aiheuttaakann,
ylikuumekeine pienentää
Kühlungsluft
die Zylinder
nemista. Sylinterin pakoaukko, äänenvaimennin ja kipioder
nänsammuttimen verkko on tarkastettava ja tarvittaessa
määrävälein.
• puhdistettava
Staub und Gras
haben sich außen am Zylinder
angesammelt.
Durch
diese Ablagerung
wird der
• Varo naarmuttamasta
sylinteriä
tai mäntää karstaa
poisMotor isoliert,
und
Hitze kann
nichtpääsy sylintetaessasi.
Estä lian
ja die
vieraiden
esineiden
entweichen.
riin.

Die Beseitigung von Hindernissen aus
bzw. die Reinigung
von
• Kühlungsluft-Durchgängen
Irrota sytytystulppa, äänenvaimentimen
suojakansi,
lämZylinderrippen
gilt
als “Normale Pflege und
möneristyslevy ja
äänenvaimennin.
Instandhaltung”. Eine sich aus mangelhafter
• Pflege
Siirrä mäntä
käynnistyskahvasta
hitaastiStörung
vetämällä
yläund Instandhaltung
ergebende
fällt
• Place
piston at top
center.
Clean
deposit from
kuolokohtaansa,
jotteidead
sylinteriin
pääse
karstaa/likaa.
Puhnicht
unter die Garantieerklärung.
silencer
and sylinterin
cylinder exhaust
port. ja äänenvaimentimesta.
dista karsta
pakoaukosta
NOTE
Remove
spark
arrester
cover, den
exhaust
diffuser,
gasket
• Staub
und
Schmutz
zwischen
Rippen
entfernen.
• Irrota kipinänsammutinverkon kansi, pakokaasuohjain,
• Carbon deposits in cylinder exhaust port and
and spark arrester screen from silencer. Replace screen
tiiviste ja verkko pakoputkesta. Puhdista karsta kipinänsamsilencer will cause a drop in engine output and
if plugged with carbon deposits.
muttimen verkosta.
Silencer exhaust port and spark
1. overheating.
Alette del cilindro
Le prese
d’ariareplace
sono bloccate
ed impediscono
• •Inspect
gaskets,
if damaged.
screen must be checked.
•• Install
Jos
kipinänsammutusverkko
on
revennyt,
karstan
tukkima
2. arrester
Presa dell’aria
all’aria
di arrester
raffreddamento
di raggiungere
il
spark
screen, gasket,
exhaust
diffuser
and
• Be careful not to scratch the cylinder or piston when
taicilindro,
verkkoon
palanut reikiä, vaihda se uuteen.
spark
arresteroncover.
MANUTENZIONE
DI
cleaning the cylinderDELL’IMPIANTO
exhaust port.
Install
heatosat
shield
and silencer
cover.
•• oppure
Kiinnitäsilencer,
irrottamasi
käännetyssä
irrotusjärjestyksesRAFFREDDAMENTO
sään takaisin paikalleen.
• Remove spark plug, silencer cover, heat shield and
• Polvere ed erba si accumulano all’esterno del
silencer.
IMPORTANTE
cilindro. Questo deposito isola il motore ed
Per mantenere la giusta temperatura di esercizio
impedisce la dispersione del calore.
motore l’ariadeckel
refrigerante
deve passare
CLS-5000/5010
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1.del
Schalldämpfer
4. Scheibe
La rimozione dell’ostruzione del passaggio
attraverso 5.
le alette
del cilindro.
2.liberamente
Schalldämpfer
Dichtunga
D
dell’aria di raffreddamento o la pulizia delle alette
3.Questo
Wärmeschutzschild
6. Abgasverteiler
flusso d’aria porta
via dal motore il calore
E
del cilindro sono considerati “manutenzione
7. Funkenschutzgittergehäuse
E
N
G
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I
S
H

D
E
U
T
S
C
H

I
T
A
L
I
A
N
O

Sytytystulppa
• Tarkasta sytytystulpan kunto (elektrodien kuluneisuus)
säännöllisin väliajoin.
• Säädä elektrodiväli tarvittaessa. Oikea sytytystulpan elektrodiväli on 0,6 - 0,7 mm.
2

0.6 - 0.7 mm

1

• Puhdista elektrodit öljystä ja karstasta teräsharjalla tai hiekkapaperilla. Tarkasta tulpan eristinosa; vaihda, jos eristeessä on murtumia.
• Vaihda sytytystulppa tarvittaessa, tulpan kiinnitysmomentti:
15 - 17 Nm

Kulmavaihde
1. Kulmavaihde
2. Kierretulppa (pultti)

1. Angle transmission
2. Plug (Bolt)

CHECK SPARK PLUG
• Check plug gap. Correct gap is 0.6 to 0.7 mm.
• Inspect electrode for wear.
• Inspect insulator for oil or other deposits.
• Replace plug if needed and tighten to 15 - 17 N• m (150
to 170 kgf• cm).

ANGLE TRANSMISSION

• Remove plug from angle transmission.
• Add grease, if necessary, using low pressure pump.

NOTE
Use good quality lithium multi grease. DO NOT
overfill housing.
• Reinstall plug.
1. Winkelgtriebe
2. Stopfen

ZÜNDKERZE ÜBERPRÜFEN

• Elektrodenabstand nachprüfen. Der richtige
Elektrodenabstand beträgt um 0.6 bis 0.7 mm.
• Elektrode auf Verschleiß prüfen.
• Isolierkörper auf Öl oder andere Ablagerungen prüfen.
• Zündkerze ggf. austauschen und auf Drehmoment von
15 bis 17 N•m (von 150 bis 170 kgf•cm) festziehen.

WINKELGETRIEBE ÜBERPRÜFEN

• Stopfen aus dem Winkelgetriebe herausnehmen.
• Gegebenenfalls mittels Fettpresse neues Fett hinzufügen.

ANMERKUNG

Ein gutes Lithium-Mehrzweck-Fett benutzen, wobei
darauf zu achten ist, daß das Gehäuse NICHT
übermäßig gefüllt wird.
• Stopfen wieder einsetzen.

• Irrota kulmavaihteen tulppapultti.
• Lisää kulmavaihteeseen tarvittaessa rasvaa matalapainepuristimella.
CHECK
FUEL SYSTEM
• Check before every use.
•HUOMIO
After refuelling make sure fuel does not leak or exude
from around fuel pipe, fuel grommet or fuel tank cap.
Käytä hyvälaatuista litiumrasvaa. VARO YLITÄYTTÖÄ.
• In case of fuel leakage or exudation there is a danger of
fire. Stop using the machine immediately and request
• your
Kiinnitä
kulmavaihteen
tulppapultti
dealer
to inspect or
replace. paikalleen.
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LUBRICATING DRIVE SHAFT

Polttoainejärjestelmän
• Inspect the drive shaft every 100 hours
replenish grease if it is insufficient.
tarkastaminen

of use and

• NOTE
Tarkasta polttoainejärjestelmä ennen jokaista raivaus-/trimmaussahan
käyttöpäivää.
Use
good quality
lithium multi grease.
• Tarkasta polttoainelisäyksen jälkeen polttoaineletkun, -säiliön, tiivisteiden ja korkin tiiviys.
• Jos havaitset vuodon polttoainejärjestelmässä, sammuta
raivaus-/trimmaussaha välittömästi
ja korjauta ECHO-huolKRAFTSTOFFSYSTEM
KONTROLLIEREN
lossa
ennen
seuraavaa
sahan
käyttökertaa.
• Vor jedem Einsatz.
• Nach jeder Betankung kontrollieren, dass Kraftstoff weder
an den Benzinleitungen, deren Dichtungen noch am
Voimansiirtoakseli
Tankdeckel austritt.
Benzin
oder Benzindämpfe
austreten
besteht
•• Falls
Tarkasta
voimansiirtoakselin
voitelu 100
käyttötunnin
välein;
Brandgefahr.
Stellen sie sofort den Betrieb des Gerätes
lisää rasvaa tarvittaessa.
ein und suchen sie einen Fachhändler auf, um das
Kraftstoffsystem zu überprüfen und gegebenenfalls
HUOMIO
instand setzen zu lassen.
ANTRIEBSWELLE
SCHMIEREN
Käytä hyvälaatuista litiumrasvaa.
• Antriebswelle alle 100 Betriebsstunden kontrollieren
und, falls erforderlich, schmieren.
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ANMERKUNG
Ein gutes Lithium-Mehrzweck-Fett benutzen.

1. Coppia conica
2. Tappo

VERIFICA DELLA CANDELA

CONTROLLARE IL SISTEMA DI
ALIMENTAZIONE CARBURANTE

• Verificare la distanza tra gli elettrodi. La giusta distanza
è di 0,6 a 0,7 mm.
• Verificare l’usura dell’elettrodo.
• Verificare l’isolatore per eventuali depositi di olio od
altro.
• All’occorrenza sostituire la candela e serrare di 15 a 17
N•m (di 150 a 170 kgf•cm).

• Controllare prima di ogni utilizzo.

• Dopo il rifornimento assicuratevi che il carburante non
fuoriesca dalla parte intorno al tubo, dall'anello di tenuta
o dal tappo del serbatoio.
• In caso di perdite di carburante c'e pericolo di incendio.
Smettete immediatamente di usare la macchina e
richiedete al vostro rivenditore di ispezionarla o di
sostituirla.

COPPIA CONICA

• Rimuovere il tappo dalla coppia conica.
• Aggiungere del grasso, all’occorrenza, con una pompa
a bassa pressione.

LUBRIFICAZIONE DELL’ASTA

N.B.

• Controllate l’albero motore ogni 100 ore di utilizzo e
aggiungete del grasso se questo è insufficiente.

Usare grasso multiuso al litio di buona qualità. NON
riempire troppo la sede.

N.B.

Usare grasso multiuso al litio di buona qualità.

• Montare il tappo.

47
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HUOLTOTAULUKKO
KOHDE

HUOLTOTOIMI

SIVU

ENNEN KÄYTTÖÄ

KUUKAUSITTAIN

Ilmansuodatin

Puhdista/vaihda

24

•

Polttoainesuodatin

Tarkasta/puhdista/vaihda

24

•

Sytytystulppa

Tarkasta/puhdista/säädä/vaihda

26

•

Kaasutin

Säädä/vaihda ja säädä

24

•

Jäähdytysjärjestelmä

Tarkasta/puhdista

25

•

Äänenvaimennin

Tarkasta/kiristä/puhdista

25

•

Voimansiirtoakseli

Voitele

26

•**

Kulmavaihde

Voitele

26

•*

Käynnistysnaru

Tarkasta/vaihda

-

Terälankaleikkuri

Tarkasta/puhdista

-

•

Polttoainejärjestelmä

Tarkasta

26

•

Pultit, mutterit ja kiinnikkeet

Tarkasta, kiristä/korvaa

-

•

•

TÄRKEÄÄ
Esitetyt huoltovälit ovat enimmäisaikoja. Huoltotarpeen määräävät käyttötunnit ja -olosuhteet sekä oma kokeneisuutesi trimmaus-/raivaussahankäyttäjänä.
*Tai aina 50 käyttötunnin välein, ensin täyttyvän ehdon mukaisesti.
**Tai aina 100 käyttötunnin välein, ensin täyttyvän ehdon mukaisesti.

CLS-5000/5010
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KÄYNTIHÄIRIÖIDEN KORJAUSOHJEITA
Toimintahäiriön luonne
Moottori
Moottori "pyörii / lupaa"

Korjausohje

Kaasutin saa
polttoainetta

Kaasutin ei saa
polttoainetta

s Polttoaines. tukossa
s Polttoainep. tukossa
s Kaasutin

s Puhdista tai vaihda
s Puhdista
s Käänny ECHO-huollon puoleen

Sylinteri saa
polttoainetta

Sylinteri ei saa
polttoainetta

s Kaasutin

s Käänny ECHO-huollon puoleen

Äänenvaimennin on polttoaineesta
märkä

s Polttoaineseos
on liian rikas

s
s
s
s
s

Tulpanjohdon
päähän
tulee kipinä

Tulpanjohdon
päähän ei
tule kipinää

Sytytystulppa
antaa kipinän

Sytytystulppa
ei anna
kipinää

Moottori ei
"lupaa" /
lukittuu
Moottori
käy

Mahdollinen syy

- vaikea käynnistää
- ei käynnisty

Sammuu tai ei
ota kierroksia

s Sytytysvirtakatkaisin
sammutusasennossa
s Sähköhäiriö
s Väärä elektrodiväli
s Tulppa on karstoittunut
s Tulppa on märkänä
polttoaineesta
s Tulppa on viallinen

Paina rikastinvipu alas
Puhdista/vaihda ilmansuodatin
Säädä kaasutin
Käänny ECHO-huollon puoleen
Käännä sytytysvirtakatkaisin
käyntiasentoon
s Käänny ECHO-huollon puoleen
s Säädä 0,6 - 0,7 mm
s Puhdista tai vaihda

s Puhdista tai vaihda
s Vaihda sytytystulppa

s Sisäinen
moottorivika

s Käänny ECHO-huollon puoleen

s
s
s
s
s
s

s
s
s
s
s

Ilmansuodatin likainen
Polttoaines. likainen
Huohotusputki tukossa
Sytytytulppa
Kaasutin
Jäähdytysjärjestelmässä tukossa
s Pakoaukko/kipinänsammutin tukossa

Puhdista tai vaihda
Puhdista tai vaihda
Puhdista
Puhdista tai säädä/vaihda
Säädä

s Puhdista
s Puhdista

VARO

VAARA

• Muut kuin käsikirjassa mainitut huoltotyöt on jätettävä valtuutetun huoltoliikkeen asianmukaisesti
koulutetun henkilökunnan tehtäväksi.
• Bensiini ja 2-tahtiseospolttoaine ovat äärimmäisen
tulenarkoja nesteenä ja räjähdysherkkiä kaasuuntuneina. Älä pidä sytytystulppaa kipinän tarkastuksen
yhteydessä maadoitettuna sylinterin tulpanreiän läheisyydessä - vakavaan loukkaantumiseen johtavan
onnettomuuden vaara.
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RAIVAUS-/TRIMMAUSSAHAN VARASTOIMINEN
Pitkäaikaisvarastointi (yli 30 vrk)
1

Suorita seuraavat huolto- ja suojaustoimenpiteet ennen raivaus-/trimmaussahan pitkäaikaisvarastointia (yli 30 vrk):
1. Säilytä raivaus-/trimmaussaha kuivassa, pölyttömässä
paikassa lasten ja sivullisten ulottumattomissa.

VARO

VAARA

Älä säilytä raivaus-/trimmaussahaa suljetussa tilassa, jossa polttoainehöyryt pääsevät rikastumaan ja
kosketuksiin kipinän tai avotulen kanssa. Jos raivaus-/
trimmaussaha varastoidaan pitkäksi aikaa, on polttoainesäiliö tyhjennettävä.

1. Sytytysvirtakatkaisin

STORAGE

1. Ignition switch
2. Käännä sytytysvirtakatkaisin sammutusasentoon.
3. Puhdista raivaus-/trimmaussahan ulkopinnat rasvasta,
öljystä, liasta ja roskista.

iod of time (30
ective storage
g:

of the reach of
ons.

ER

RE FUEL
CH AN OPEN

4. Suorita vaadittavat määräaikaisvoitelu- ja -huoltotoimenpiteet.
2.

Place ignition switch in “STOP” position.

5. Kiristä ruuvit, pultit, mutterit ja kiinnikkeet.

3.

Remove accumulation of grease, oil, dirt and debris
from exterior of unit.

4.

Perform all periodic lubrication and services that are
required.

6. Tyhjennä polttoainesäiliö ja vedä käynnistyskahvasta useita
kertoja polttoaineen poistamiseksi kaasuttimesta. Säilytä
polttoaine tarkoitukseen soveltuvassa astiassa; lisää polttoaineen säilöntäainetta.

5.

Tighten all the screws, bolts and nuts.

7. Irrota sytytystulppa ja kaada tulpanreiästä puoli ruokalusikallista uutta, puhdasta 2-tahtiöljyä sylinteriin.
A. Aseta puhdas kangas tulpanreiän päälle.
B. Vedä käynnistyskahvasta 2 - 3 kertaa öljyn levittämiseksi
moottorin kaikkiin osiin.

LAGERUNG
1. Zündschalter

g der u.a.
ge oder länger)

aubfreien Platz
ersonen keinen

8. Asenna sytytystulppa paikalleen (älä liitä tulpan johtoa).
2.

Zündschalter auf stellen “STOP”.

3.

Ansammlungen von Schmiermittel, Öl, Schmutz und
Fremdkörpern von der Außenseite des Geräts
entfernen.

HR

SICH
KÖNNTEN
N FLAMME

C. Katso männän asento tulpanreiästä. Vedä käynnistysnarusta hitaasti niin, että mäntä nousee yläasentoonsa ja
jätä se tähän asentoon.

4.

Die in regelmäßigen Zeitabständen erforderlichen
Schmierarbeiten durchführen.

5.

Alle Schrauben, Bolzen und Muttern festziehen.

HUOMIO
• Pidä tämä käyttöohje saatavilla mahdollista tulevaa ohjeiden kertaustarvetta varten.
• Jos käyttöohje turmeltuu lukukelvottomaksi tai häviää,
hanki uusi valtuutetulta ECHO-jälleenmyyjältäsi.
• Luovuta käyttöohje raivaus-/trimmaussahan mukana,
jos vuokraat tai lainaat sahan toiselle, jotta hänkin osaisi
käyttää sitä oikein.
• Jos myyt raivaus-/trimmaussahasi, luovuta tämä käyttöohje sahan mukana uudelle omistajalle.

RIMESSAGGIO

pull the recoil
e fuel from the
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di di tempo (30
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utenzione preoperazioni:
plugehole.
utto
privo di
mbini
e uomini
mes to distribute

the spark plug
COLO

slowly until the
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d leave it there.

ignition cable).
MULARSI,
AO

1.NOTE
Interruttore di accensione
• For future reference, you should keep this
operator’s manual.
• If this operator’s manual has become illegible
through impairment or is lost, please purchase a
new one from your ECHO dealer.
rentingl’interruttore
a machine together
with thisin posizione
2.• When
Abbassare
di accensione
operator’s
manual
provides
explanation
and
“STOP”.
instruction, please rend out the machine together
3. with
Togliere
grasso, olio,
sporco
e detritiwho
accumulatisi
this operator’s
manual
to a person
sulla parte
dell’attrezzo.
operates
the esterna
borrowed
machine.
transferring
a product,
please deliver
it
4.• When
Lubrificare
l’attrezzo
periodicamente
ed eseguire
tutte
attaching
the
operator’s
manual.
le operazioni di manutenzione richieste.
5.

Serrare tutte le viti, i bulloni e i dadi.
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TEKNISET TIEDOT
CLS-5000

CLS-5010

Paino:
Saha ilman terälaitetta, säiliöt tyhjinä

kg

9,8

10,3

Saha vakioterälaitteella, säiliöt tyhjinä

kg

10,2

-

Saha vakioterälaitteella, säiliöt täynnä

kg

10,9

-

Nestetilavuudet: Polttoainesäiliö

l

1,0

Terälaite:
Kiinnityskierre

Vasenkätinen M12x1,75

Vasenkätinen M12x1,75

Käytännöllinen leikkuusyvyys vakioterällä

mm

5

-

Vakiometalliterän Ø

mm

200

-

Vakiometalliterän terähampaiden paksuus

mm

1,5

-

22

-

Vakiometalliterän kiinnitysreiän Ø

mm

20

20

Vakiometalliterän pyörimisnopeus moottorin suurimmalla
sallitulla käyntinopeudella

r/min

10.000

10.000

Leikkuuhampaiden lkm

Välityssuhde ja kulmavaihteen voitelu:

Alennussuhde 1,4, hyvälaatuinen litiumrasva

Voimansiirtoakselin pyörimissuunta ylhäältä katsoen:

Vastapäivään

Mitat:
Pituus

mm

1.735

1.845

Leveys

mm

700

700

Korkeus

mm

480

550

Moottori:
Tyyppi
Iskutilavuus

1-sylinterinen ilmajäähdytteinen 2-tahtimoottori
cm3

Suurin teho (akselin jarruteho, ISO 8893)

51,7

kW

1,80

Käyntinopeus suurimmalla teholla

r/min

8.500

Suurin suositeltu käyntinopeus

r/min

Voimansiirtoakselin pyörimisnopeus

r/min

-

Suositeltu joutokäyntinopeus

r/min

2.500

11.000

Kaasutin

10.000

WARLBRO, kalvotyyppinen

Sytytysjärjestelmä

Vauhtipyörämagneetto, CDI-sytytys

Sytytystulppa

CHAMPION RCJ-64 tai NGK BPMR7A

Käynnistysyksikkö

Käsikäynnistysnaru

Voimansiirto

Automaattinen keskipakokytkin

Polttoaine:

Bensiinin ja ilmajäähdytteiselle 2-tahtimoottorille
tarkoitetun 2-tahtiöljyn seosta. Älä käytä metanoliseostebensiiniä äläkä yli 10 % etanolilisäystä. Käytä
vain korkealaatuista bensiiniä (95 E) ja JASO FC- ja
standardin ISO/CD 13738 mukaista ISO-L-EGD-laatuluokan 2-tahtiöljyä.

2-tahtiöljy

Ilmajäähdytteiselle 2-tahtimoottorille tarkoitettua JASO
FC- ja standardin ISO/CD mukaista ISO-L-EGD-laatuluokan 2-tahtiöljyä.

Seossuhde:

50 osaa bensiiniä, 1 osa öljyä (2 %)

Polttoaineenkulutus suurimmalla moottoriteholla

l/h

1,24

Polttoaineen ominaiskulutus suurimmalla moottoriteholla

g/kWh 510

Äänipainetaso: (EN 27182) LpAav =

dB(A)

91

101

Taattu suurin äänitehotaso: (EN 2000/14/EY) Lwa =

dB(A)

111

116

Joutokäynnillä

m/s2

2,8

2,9

Suurimmalla sallitulla käyntinopeudella

m/s2

6,8

1,9

Värähtely: (ISO 7916)

Käyttöohjeen tiedot vastaavat julkaisuajankohdan tilannetta. Oikeus muutoksiin pidätetään. Kuvissa saattaa näkyä lisävarusteita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen.
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VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS JA CE-MERKKI
Allekirjoittanut valmistaja:
		

KIORITZ CORPORATION

		

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME

		

OHME; TOKYO 198-8711

		

JAPAN

Vakuuttaa, että alla mainittu uusi laite:
		

KANNETTAVA RAIVAUS-/TRIMMAUSSAHA

		

Merkki: ECHO

		

Tyyppi: CLS-5000

			

CLS-5010

täyttää:
* Konedirektiivin 98/37/EC (1998) vaatimukset
(harmonisoitu standardi ISO 11806 - EN 31806)
* Direktiivin 2004/108/EC vaatimukset
(harmonisoidut standardit EN50081-1, EN 50082-1, EN 55014 ja EN 55022).
* Direktiivin 2002/88/EC vaatimukset
* Direktiivin 2000/14/EC vaatimukset
Vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa on noudatettu LIITTEEN V mukaista menettelyä.
					

CLS-5000

CLS-5010

Mitattu äänitehotaso dB(A):		

108		

113

Valmistajan takaama äänitehotaso dB(A):

111		

116

Valmistusnumerot > 36002993
Tokiossa marraskuun 1. päivänä 2007
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Omistaja: …………………………………………………………………………
Lähiosoite: ………………………………………………………………………
Toimipaikka: ………………………………………………………………….....
Omistajan allekirjoitus: ………………………………………………………..
Yksityis- / Ammattikäyttö
Rastita oikea vaihtoehto

Myyjäliikkeen leima tai
nimi ja osoite
Jälleenmyyjäliikkeen allekirjoitus: ………………………………………………….
Osto / takuun alkamispäivämäärä: ……………………………………...................
Maahantuoja:
Laitteen malli: …………………………………………………………………………...
Laitteen sarjanumero: …………………………………………………………………

Maahantuoja:

TAKUUEHDOT
Echo myöntää valmistamilleen, näiden takuuehtojen 2.
kohdassa mainituille uusille laiteille sekä alkuperäisille varaosille ja tarvikkeille näiden takuuehtojen mukaisen rajoitetun takuun.
1.

Takuun laajuus ja voimassaolo

Takuu kattaa valmistus-, materiaali-, ja kokoonpanovirheet
Echo valtuuttaman maahantuojan kautta myydyissä ja maahantuojan valtuuttamalta Echo jälleenmyyjältä hankituissa
alkuperäisissä laitteissa, osissa ja tarvikkeissa.
Echo myöntää takuun ainoastaan valmistamilleen ja/tai
myymilleen tuotteille, eikä takaa muiden valmistamien tuotteiden oikeaa toimintaa käytettäessä niitä Echo laitteissa,
tai etteivät muiden valmistamat tuotteet vaurioita Echo laitteita.
Tämä takuu on voimassa Suomessa ja koskee 1.1.2007
lähtien toimitettuja laitteita.
2.

Takuun sisältö ja alkaminen

Valintansa mukaan Echo veloituksetta vaihtaa tai korjaa
virheellisen takuun alaisen tuotteen. Takuun perusteella ei
korvata kuljetuskustannuksia, vuokrauskuluja, aiheutuneesta haitasta johtuvia kuluja, eikä muitakaan välillisiä tai välittömiä kustannuksia tai vahinkoja.
Tämä takuu kattaa seuraavat Echo valmistamat laitteet
seuraavin takuuajoin:
−
−
−

Sahat, raivaussahat, trimmerit, puhaltimet, pensasleikkurit ja reppuruiskut, takuuaika 60 kuukautta (5
vuotta), ammattikäytössä 24 kk (2 vuotta)
Alkuperäiset varaosat ja lisävarusteet; takuuaika 6
kuukautta
Laitteen mukana toimitetut työvälineet ja varusteet
(esim. leikkausterät ja siimapäät); takuuaika 6 kuukautta.

Takuu katsotaan alkavaksi siitä päivämäärästä jolloin jälleenmyyjä luovuttaa laitteen asiakkaalle. Talviseisonta tai
vähäinen käyttö eivät pidennä takuuaikaa.
Luovutushetki on merkittävä maahantuojan valtuuttaman
Echo jälleenmyyjän leimoilla käyttöohjekirjan ensimmäiselle
sivulle siihen varattuun kohtaan.
HUOM!! 60 Kuukauden (5 vuoden), ammattikäytössä 24
kuukauden (2 vuoden) takuuaika edellyttää seuraavat toimenpiteet:
−
Vuosittaisten kausihuoltojen tekemistä maahantuojan
valtuuttamassa Echo huolto- tai jälleenmyyjäliikkeessä
−
Kausihuollot tulee merkitä käyttöohjekirjan huoltotaulukkoon maahantuojan valtuuttaman Echo huolto- tai
jälleenmyyjäliikkeen merkinnöin.
3.

Takuutodistus

Maahantuojan valtuuttama Echo jälleenmyyjä toimittaa
maahantuojalle takuukortin, josta yksi kappale jää asiakkaalle. Tämä asiakirja toimii takuutodistuksena ja on takuutapauksessa esitettävä maahantuojan valtuuttamalle Echo
jälleenmyyjälle tai korjausta suorittavalle huoltopisteelle.
Alkuperäisten varaosien tai lisävarusteiden takuutapauksessa ostokuitti toimii takuu-todistuksena ja takuu alkaa
ostokuitin päivämäärästä.

4.

Takuukorjaukset

Ilmoitus tavarassa/laitteessa olevasta virheestä/vauriosta
on tehtävä ensisijaisesti myyjäliikkeeseen. Myyjäliike on
ensisijaisesti velvollinen suorittamaan tarvittavat korjaustoimenpiteet. Mikäli virheilmoitusta ei voida tehdä myyjäliikkeeseen kohtuuttoman matkan tms. takia, voidaan virheilmoitus tehdä lähimpään maahantuojan valtuuttamaan Echo- huolto- tai jälleenmyyjäliikkeeseen ja toimittaa laite heille korjattavaksi.
HUOM!! Takuunalaiset korjaustyöt saa suorittaa ainoastaan
maahantuojan valtuuttama Echo Huolto- tai jälleenmyyjäliike.
Virheilmoitus on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa häiriön
ilmaantumisesta.
Virheen/vaurion kuuluminen takuun piiriin, ratkaistaan Echo
valtuuttaman maahantuojan tai tämän valtuuttaman Echojälleenmyyjä- tai huoltoliikkeen suorittaman osien tarkastuksen yhteydessä. Echo voi pyytää osat tehtaalle tutkimuksiin
ennen takuuasian lopullista ratkaisemista.
5.

Takuun rajoitukset

Takuu ei korvaa normaalista kulumisesta, asianmukaisen
huollon puutteesta tai tuotteen virheellisestä käytöstä aiheutuvia vaurioita.
Kaikki polttoaineen ja öljyn kanssa kosketukseen joutuvat
kumiosat, terät, laipat, keskipakoiskytkimet ja sen osat,
suodattimet, sytytystulpat ja voiteluaineet kuuluvat takuun
piiriin vain mikäli niissä todetaan materiaali tai valmistusvirhe, josta vaurio aiheutuu.
HUOM!! Mikäli käytetään Biologisesti hajoavia teräketjuöljyjä, suositellaan käytettäväksi ainoastaan Arbor Power Cut
Bio teräketjuöljyä.
Seuraavat tilanteet aiheuttavat takuun raukeamisen:
−
Sisäänajojakson sekä käyttöohjekirjan mukaisten käyttäjän suorittamien huoltotoimien, talvisäilytyksen ja
määrä-aikaishuoltojen laiminlyönnit. Suoritetut määräaikaishuollot kirjataan käyttöohjekirjaan niille varattuun
huoltotaulukkoon. Kaikenlainen korroosio metallipinnoilla katsotaan aiheutuvan riittämättömästä tai käyttöohjekirjan ohjeiden vastaisesta puhdistuksesta.
−
Virheellisen polttoaineen, voiteluöljyn (2T öljyt, muut
kuin suositeltu Biologisesti hajoava teräketjuöljy ja
muut voitelu-aineet), sytytystulppien tai muiden vastaavien, ei suositusten mukaisten aineiden/osien käyttö. Kaasuttimen virheellinen säätö.
−
Onnettomuudesta johtuva laajamittainen korjaus.
−
Osien muuttaminen tai poistaminen (esim. pakoputkiston ja äänenvaimentimien muuttaminen tai vaihtaminen) taikka moottoritehon muuttaminen, ellei toimenpide ole Echon suosittelema.
−
Moottorin irrottaminen toisesta laitteesta käyttöä varten.
6.

Kuluttajasuojasäännökset

Echo ottaa huomioon kuluttajansuojalain asettamat minimivaatimukset kuluttajansuojasta, eikä tämä takuu vähennä
lain asettamia kuluttajan oikeuksia.

HUOLTOTAULUKKO
LEIMA

LEIMA

1.Vuosi- tai
kausihuolto

2.Vuosi- tai
kausihuolto

Huoltopäivämäärä: ………………………

Huoltopäivämäärä: ………………………

Aika: ………………………………………..

Aika: ………………………………………..

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

………………………………………………

………………………………………………

LEIMA

LEIMA

3.Vuosi- tai
kausihuolto

4.Vuosi- tai
kausihuolto

Huoltopäivämäärä: ………………………

Huoltopäivämäärä: ………………………

Aika: ………………………………………..

Aika: ………………………………………..

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

………………………………………………

………………………………………………

LEIMA

LEIMA

5.Vuosi- tai
kausihuolto

6.Vuosi- tai
kausihuolto

Huoltopäivämäärä: ………………………

Huoltopäivämäärä: ………………………

Aika: ………………………………………..

Aika: ………………………………………..

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

………………………………………………

………………………………………………

LEIMA

LEIMA

Vuosi- tai
kausihuolto

Vuosi- tai
kausihuolto

Huoltopäivämäärä: ………………………

Huoltopäivämäärä: ………………………

Aika: ………………………………………..

Aika: ………………………………………..

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

………………………………………………

………………………………………………

LEIMA

LEIMA

Vuosi- tai
kausihuolto

Vuosi- tai
kausihuolto

Huoltopäivämäärä: ………………………

Huoltopäivämäärä: ………………………

Aika: ………………………………………..

Aika: ………………………………………..

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

………………………………………………

………………………………………………

LEIMA

LEIMA

Vuosi- tai
kausihuolto

Vuosi- tai
kausihuolto

Huoltopäivämäärä: ………………………

Huoltopäivämäärä: ………………………

Aika: ………………………………………..

Aika: ………………………………………..

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

………………………………………………

………………………………………………

LEIMA

LEIMA

Vuosi- tai
kausihuolto

Vuosi- tai
kausihuolto

Huoltopäivämäärä: ………………………

Huoltopäivämäärä: ………………………

Aika: ………………………………………..

Aika: ………………………………………..

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

………………………………………………

………………………………………………

LEIMA

LEIMA

Vuosi- tai
kausihuolto

Vuosi- tai
kausihuolto

Huoltopäivämäärä: ………………………

Huoltopäivämäärä: ………………………

Aika: ………………………………………..

Aika: ………………………………………..

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

………………………………………………

………………………………………………

LEIMA

LEIMA

Vuosi- tai
kausihuolto

Vuosi- tai
kausihuolto

Huoltopäivämäärä: ………………………

Huoltopäivämäärä: ………………………

Aika: ………………………………………..

Aika: ………………………………………..

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

………………………………………………

………………………………………………

LEIMA

LEIMA

Vuosi- tai
kausihuolto

Vuosi- tai
kausihuolto

Huoltopäivämäärä: ………………………

Huoltopäivämäärä: ………………………

Aika: ………………………………………..

Aika: ………………………………………..

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

………………………………………………

………………………………………………

LEIMA

LEIMA

Vuosi- tai
kausihuolto

Vuosi- tai
kausihuolto

Huoltopäivämäärä: ………………………

Huoltopäivämäärä: ………………………

Aika: ………………………………………..

Aika: ………………………………………..

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

………………………………………………

………………………………………………

LEIMA

LEIMA

Vuosi- tai
kausihuolto

Vuosi- tai
kausihuolto

Huoltopäivämäärä: ………………………

Huoltopäivämäärä: ………………………

Aika: ………………………………………..

Aika: ………………………………………..

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

Jälleenmyyjän tai huoltopisteen allekirjoitus:

………………………………………………

………………………………………………

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8711, JAPAN
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