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Trimmerin turvallinen käyttö

Trimmerin turvallinen käyttö

Tärkeitä tietoja

 VAROITUS
Lue käyttöohje huolella ennen laitteen käyttöä.

Tietoja käyttöohjeesta
 Tämä käyttöohje sisältää laitteen asentamista, käyttämistä ja huoltamista koskevia tärkeitä tietoja. Lue käyttöohje 

huolella ja noudata sen ohjeita.
 Säilytä käyttöohje paikassa, josta sitä on tarvittaessa helppo käyttää.
 Jos käyttöohje on kadonnut tai vioittunut eikä sitä voi enää lukea, hanki uusi käyttöohje jälleenmyyjältäsi.
 Tässä oppaassa käytetään kansainvälistä mittayksikköjärjestelmää (SI-yksiköitä). Suluissa olevat luvut ovat viitear-

voja, ja joissakin tapauksissa ne voivat poiketa hieman todellisista arvoista.
Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa onnettomuuden tai vakavia henkilövahinkoja.

Laitteen käyttötarkoitus
 Tällä leikkurilla voi leikata puita ja oksia, joiden halkaisija on enintään 203 mm.
 Älä käytä tätä laitetta muuhun kuin edellä mainittuun tarkoitukseen.
 Tämän käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa laiteparannusten yhteydessä ilman erillistä ilmoitusta. Jotkin käyttö-

oppaan kuvat voivat poiketa laitteen todellisesta kokoonpanosta ohjeiden havainnollistamisen vuoksi.
 Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä jälleenmyyjään.

Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa onnettomuuden tai vakavia henkilövahinkoja.

Älä muuta tuotteen kokoonpanoa
 Tuotteen kokoonpanoa ei saa muuttaa.

Se voi aiheuttaa onnettomuuden tai vakavia henkilövahinkoja. Laitteen valmistajan takuu ei korvaa kokoonpanon muuttami-
sesta aiheutuvia vikoja.

Älä käytä tuotetta, jota ei ole tarkistettu ja huollettu
 Älä käytä tuotetta, jos sitä ei ole tarkistettu ja huollettu. Varmista aina, että laite on tarkistettu ja huollettu säännölli-

sesti.
Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa onnettomuuden tai vakavia henkilövahinkoja.

Laitteen lainaaminen tai luovuttaminen
 Jos lainaat laitetta toiselle osapuolelle, varmista että hänelle toimitetaan laitteen yhteydessä myös käyttöohje.
 Jos luovutat laitteen toiselle henkilölle, liitä sen mukaan myös käyttöohje.

Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa onnettomuuden tai vakavia henkilövahinkoja.

Laitteen käyttäjälle
 Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, jotka:
 kärsivät väsymysoireista
 ovat alkoholin vaikutuksen alaisina
 käyttävät lääkitystä
 ovat raskaana
 ovat heikossa fyysisessä kunnossa
 eivät ole lukeneet käyttöohjetta
 ovat alaikäisiä

 Huom! Laitteen käyttäjä vastaa muille henkilöille ja heidän omaisuudelleen aiheutuneista onnettomuuksista tai vaa-
ratilanteista.
Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa onnettomuuksia.

 Tämän tuotteen sytytysjärjestelmä tuottaa sähkömagneettisia kenttiä toiminnan aikana. Magneettikentät voivat häi-
ritä tai vioittaa sydämen tahdistimia. Terveysriskien vähentämiseksi suosittelemme, että sydämen tahdistimen käyt-
täjät kysyvät lääkäriltään ja tahdistimen valmistajalta neuvoja ennen tämän tuotteen käyttämistä.
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Trimmerin turvallinen käyttö
Tärinä ja kylmyys
 On todettu, että nk. Raynaudin tauti aiheuttaa joillekin henkilöille sormien verenkiertohäiriöitä tärinän ja kylmyyden 

seurauksena. Altistuminen tärinälle ja kylmyydelle voi aiheuttaa sormien pistelyä ja muita kipuoireita, joita seuraa 
valkosormisuus ja tunnottomuus. Suosittelemme noudattamaan seuraavia varotoimia, koska sairauden aiheuttavaa 
altistumisen vähimmäistasoa ei tunneta.
 Pukeudu lämpimästi ja varmista, että erityisesti pään ja kaulan alue, jalat ja nilkat sekä kädet ja ranteet pysyvät 

lämpiminä.
 Ylläpidä verenkiertoa pitämällä säännöllisesti taukoja ja tekemällä niiden aikana käsien jumppaliikkeitä. Älä tupa-

koi työskentelyn aikana.
 Rajoita työtuntien määrää. Sisällytä jokaiseen työpäivään tehtäviä, jotka eivät vaadi trimmerin tai muun kannetta-

van, moottoroidun laitteen käyttöä.
 Jos huomaat sormissasi punoitusta ja turvotusta sekä niitä seuraavaa valkosormisuutta ja tunnottomuutta, ota 

yhteys lääkäriin, ennen kuin jatkat altistumista kylmälle ja tärinälle.
Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Toistuvaan rasitukseen liittyvät vammat
 On todettu, että sormien, käsien, käsivarsien ja olkapäiden lihasten ja jänteiden toistuva ylirasittuminen voi aiheuttaa 

näiden alueiden turvotusta, heikkoutta, tunnottomuutta ja kovia kipuja. Tietty jatkuva ja voimakas käsien alueen ra-
situs voi aiheuttaa toistuvaan rasitukseen liittyviä vammoja (RSI-vaivat). Voit välttää rasitusvammojen riskiä noudat-
tamalla seuraavia ohjeita:
 Vältä työskentelyasentoja, joissa ranteet koukistuvat, venyvät tai kiertyvät.
 Vähennä toistoa ja anna käsien levätä pitämällä säännöllisesti taukoja. Vähennä toistuvien liikkeiden nopeutta ja 

voimaa.
 Venyttele käsien ja käsivarsien lihaksia.
 Ota yhteys lääkäriin, jos havaitset pistelyä, tunnottomuutta tai kipua sormissa, käsissä, ranteissa tai käsivarsissa. 

Mitä nopeammin RSI-vaivat havaitaan, sitä todennäköisempää on, että ne eivät aiheuta pysyviä hermosto- tai li-
hasvaurioita.

Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Laitteen käytön harjoitteleminen
 Älä käytä laitetta ennen perusteellista harjoittelua tai ilman suojavarusteita.
 Tutustu kunnolla laitteen säätimiin ja käyttöön.
 Opettele sammuttamaan laite ja moottori.
 Opettele irrottamaan olkavyö nopeasti.
 Älä anna laitetta henkilölle, joka ei osaa käyttää laitetta.

Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Pukeudu asianmukaisesti.
 Varmista, ettei tukka ylety hartiatasolle.
 Älä käytä solmiota, koruja tai löysiä vaatteita, jotka voivat tarttua kiinni laitteeseen.
 Älä käytä avokärkisiä jalkineita äläkä työskentele paljain jaloin tai paljain säärin.

Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa näkö- tai kuulovammoja tai muita vakavia henkilö-
vahinkoja.

Suojavaatetuksen käyttäminen
 Käytä aina seuraavaa suojavaatetusta työskennellessäsi trimmerillä.

1. Päänsuojain (kypärä): suojaa päätä
2. Kuulonsuojaimet tai korvatulpat: suojaavat korvia
3. Suojalasit: suojaavat silmiä
4. Kasvosuojain: suojaa kasvoja
5. Suojakäsineet suojaavat käsiä kylmyydeltä ja tärinältä
6. Asianmukaiset työvaatteet (pitkät hihat ja lahkeet): suojaavat vartaloa
7. Kestävät, kitkapohjalla varustetut ja kärkivahvistetut suojasaappaat tai työ-
kengät: suojaavat jalkoja

Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa näkö- tai kuulovammoja tai muita vakavia 
henkilövahinkoja.

 Käytä tarvittaessa seuraavia suojavarusteita:
 Pölysuojain: suojaa hengityselimistöä
 Suojaverkko: suojaa mehiläisten pistoksilta

 VAROITUS
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Trimmerin turvallinen käyttö
Varoitukset

Muut merkit

Symbolit

Käyttöympäristö ja käyttäminen
 Älä käytä laitetta seuraavissa olosuhteissa:
 huonolla säällä
 jyrkissä rinteissä tai paikoissa, joissa maasto on epätasaista tai liukasta
 pimeässä tai paikoissa, joissa on huono näkyvyys.

 Jos käytät laitetta loivassa rinteessä, työskentele levein, maastoa myötäilevin liikkein.
Putoaminen, kompastuminen tai laitteen virheellinen käyttö voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja.

 Varmista laitteen turvallinen käyttö ja miellyttävä työskentelytapa käyttämällä laitetta -5 oC 40 oC asteen lämpötilas-
sa.
Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Loukkaantumistilanteisiin varautuminen
 Vaikka onnettomuudet ovat epätodennäköisiä, varmista että olet varautu-

nut niihin.
 Ensiapuvälineet
 Sidetarpeet (verenvuodon tyrehdyttämiseen)
 Pilli tai matkapuhelin (avun kutsumiseen paikalle)
Jos et voi suorittaa ensiaputoimenpiteitä tai kutsua apua, vamma voi muuttua 
vakavammaksi.

Aseta turvallisuus aina etusijalle, jos havaitset palon tai savua
 Jos huomaat moottorissa palon tai muualta kuin pakokanavasta tulevaa savua, varmista oma turvalli-

suutesi siirtymällä pois laitteen läheisyydestä.
 Estä palon leviäminen heittämällä sen päälle lapiolla hiekkaa tai muuta palamatonta materiaalia tai tu-

kahduta palo sammuttimella.
Paniikkireaktio voi aiheuttaa tulen leviämisen tai palon laajenemisen.

 VAROITUS

 VAARA  VAROITUS  HUOMIO
Tämä symboli ja VAARA-sana varoit-
tavat tilanteesta, johon liittyy käyttä-
jän ja sivullisten vakava 
vammautumis- tai kuolemanvaara.

Tämä symboli ja VAROITUS-sana 
varoittavat tilanteesta, johon liittyy 
käyttäjän ja sivullisten vakava vam-
mautumis- tai kuolemanvaara.

HUOMIO-merkki ilmoittaa mahdolli-
sesta vaaratilanteesta, joka voi aihe-
uttaa lievempiä vahinkoja.

Ympyrän sisällä oleva 
vinoviiva tarkoittaa, 
että kuvan esittämä toi-
minto on kielletty.

HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ
Tämä viesti sisältää trimmerin käyttä-
mistä, huoltamista ja ylläpitoa koske-
via ohjeita.

Kehystetty TÄRKEÄÄ-ilmoitus sisäl-
tää tärkeitä tietoja laitteen käytöstä, 
tarkastuksesta, ylläpidosta ja säilyttä-
misestä.

Symbolin muoto Symbolin kuvaus / käyttökoh-
de

Symbolin muoto Symbolin kuvaus / käyttökoh-
de

Lue käyttöohje huolella Ketjun voitelu

Käytä silmä- ja kuulosuojaimia 
sekä suojakypärää

Bensiinin ja öljyn sekoitus
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Trimmerin turvallinen käyttö
Käytä turvajalkineita, sääri-
suojaimia ja suojakäsineitä.

Rikastimen käyttövivun Kyl-
mäkäynnistys-asento (rikas-
tin suljettu)

Hätäseis
Rikastimen käyttövivun Käyn-
nissä-asento (rikastin auki)

Älä käytä laitetta huonosti tuu-
letetuissa tiloissa

Kaasuttimen säätö
- joutokäynti

Varo tulta Varo kuumia pintoja

Varo sähköiskuja Taattu melutaso

Älä käytä konetta 15 metriä lä-
hempänä sähkölaitteita. Pidä 
sivulliset vähintään 15 metrin 
etäisyydellä.

Moottorin käynnistäminen

Käytä liukumattomia jalkineita
Kierrätyspumppu (primer-
pumppu)

Turvallisuus / Varoitus

Symbolin muoto Symbolin kuvaus / käyttökoh-
de

Symbolin muoto Symbolin kuvaus / käyttökoh-
de
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Trimmerin turvallinen käyttö
Varoitustarra(t)
 Alla oleva varoituskuva on kiinnitetty tässä käyttöoppaassa kuvattuihin tuotteisiin. Varmista, että ymmärrät varoituskuvan sisäl-

lön ennen laitteen käyttöä.
 Jos varoituskuva kuluu pois, katoaa tai sitä ei voi enää lukea, hanki uusi varoituskuva jälleenmyyjältäsi ja kiinnitä se kuvassa 

osoitettuun paikkaan. Varmista, että varoituskuva on aina luettavissa. 

1. Osanumero X505-002372 2. Osanumero X505-002362 3. Osanumero X505-002310
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Laitteen kuvaus
Laitteen kuvaus

1. Moottoriyksikkö - sisältää moottorin, kytkimen, poltto-
nestejärjestelmän, sytytysjärjestelmän ja käynnistimen.

2. Kaasuliipaisin - Jousitettu vipu palaa takaisin jouto-
käyntiasentoon, kun siitä päästää irti. Paras menetelmä 
on puristaa liipaisinta asteittain suurempaan nopeu-
teen.

3. Kantovaljaat - Säädettävät valjaat laitteen kantamista 
varten.

4. Leikkuuterä
5. Sahaustuki - Käytetään tarttumaan oksaan ja vakautta-

maan sitä sahaamisen aikana. Aseta sahaustuki oksaa 
vastaan, kiihdytä ja laske saha oksan päälle.

6. Terälaippa
7. Teräketju
8. Automaattinen voitelujärjestelmä - Itsevoiteleva. 

Käytä korkealaatuista, alhaisen viskositeetin, ei-puhdis-
tavaa laippa- ja teräöljyä.

9. Alempi akseliputki - Kestävä lasikuituputki.
10. Kiinnityspiste - Kantovaljaiden kiinnittämistä varten.
11. Pysäytyskytkin - Sijaitsee kahvakokoonpanon etupuo-

lella. Käytä laitetta siirtämällä kytkin eteenpäin ja pysäy-
tä siirtämällä se taaksepäin.

12. Kaasuliipaisimen lukitsin - Tämä vipu on painettava 
alas ennen kaasuliipaisimen käyttöä.

13. Kaasuvipukokoonpano - Tukeva oikeakätinen vipu. 
Sisältää pysäytyskytkimen ja kaasuvivun.

14. Yläsuojus - Suojaa kättä kuumalta moottorilta.
15. Käynnistinlaite - Vedä käynnistinlaitteen kahvasta hi-

taasti, kunnes tunnet vastusta, ja sen jälkeen nopeasti 
ja lujasti. Kun moottori käynnistyy, palauta kahva hi-
taasti. Älä anna käynnistyskahvan iskeytyä takaisin, jot-
tei se vahingoita käynnistinlaitetta.

16. Äänenvaimentimen suojus - Suojaa äänenvaimennin-
ta ja estää käyttäjää koskemasta kuumaan äänenvai-
mentimeen.

17. Polttoainesäiliö - Sisältää polttoainetta ja polttoaine-
suodattimen.

18. Polttoainesäiliön korkki - Peittää ja sulkee polttoaine-
säiliön suuaukon.

19. Kierrätyspumpun kumi - Pumppaa kierrätyspumpun 
kumia, ennen kuin käynnistät moottorin. Pumppaami-
nen poistaa ilman kaasuttimesta ja imee tuoretta poltto-
ainetta polttoainesäiliöstä. Pumppaa kumia, kunnes 
pystyt näkemään polttoaineen, joka virtaa vapaasti läpi-
näkyvässä polttoaineen paluuputkessa. Pumppaa ku-
mia vielä 4–5 kertaa.

20. Ilman puhdistin - Puhdistimessa on vaihdettava ilman-
suodatin.

21. Rikastin - Sijaitsee ilmanpuhdistinkotelon päällä. Siirrä 
vipu käynnistysasentoon (rikastin kiinni) ja takaisin 
käynnissä-asento (rikastin auki).

22. Sytytystulppa - Synnyttää kipinän, joka sytyttää poltto-
aineseoksen.

23. Terälaipan suojus - Käytetään suojaamaan terälaip-
paa ja sahaketjua kuljetuksen aikana. Poista suojus en-
nen laitteen käyttöä.



Ennen käyttöä

Ennen käyttöä

Lähetyslista

 Moottoriyksikkö
 Varren kokoonpano
 Käyttöakselikokoonpano
 Leikkuuterä terälaipalla ja sahaketjulla
 Käyttöohje
 Hylsyavain
 Kulma-avain
 Suojalasit
 Kantovaljaat
 Terälaipan suojus

Asentaminen

Varsi / käyttöakseli
1. Poista suojatulpat varren kokoonpanosta.
2. Avaa kiinnitysnupit (A) käyttöakselista.

3. Vedä joustavaa käyttöakselin kytkintä (B) 51–76 mm ulos 
varresta.

4. Aseta joustava käyttöakselin kytkin käyttöakselin holkkiin ja 
liu'uta yhteen, kunne varsi on kokonaan paikallaan käyttöak-
selilla.

5. Kiristä kiinnitysnupit (A).

 Seuraavat osat on pakattu erikseen pakkaukseen.
 Kun olet purkanut pakkauksen, tarkista että olet vastaanottanut kaikki osat.
 Ota yhteys jälleenmyyjään, jos pakkauksesta puuttuu osia tai osia on rikkoutunut.

 VAROITUS
 Varmista trimmerin oikea asennustapa lukemalla käyttöohje huolella.

Jos trimmeriä ei ole asennettu oikein, seurauksena voi olla onnettomuus tai vakava henkilövahinko.
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Ennen käyttöä
Varsi / moottoriyksikkö
1. Löysää kaksi (2) kiinnitysruuvia (A) ja poista kohdistusruuvi 

(B).

2. Vedä joustavaa käyttöakselin kytkintä (B) 51–76 mm ulos 
käyttöakselikokoonpanosta.

3. Aseta joustava käyttöakselin kytkin moottorin holkkiin ja 
liu'uta yhteen, kunnes akselin kohdistusreikä tulee näkyviin 
moottorikotelon kohdistusreiästä.

4. Asenna kohdistusruuvi ja kiristä kiinnityspultit.

Kaasuvaijerin kiinnitys ja sytytysjohtimet
1. Sulje rikastin ja poista ilmansuodattimen kansi.
2. Aseta sisempi kaasuvaijeri kaasutinvivun suureen reikään 

(A).
3. Avaa mutterit (B) ja aseta kaasuvaijerin kiinnityksen kiertei-

nen pää pidikkeen aukkoon. Kiristä mutterit (B) sormin.
4. Tarkista, että kaasun säätö pystyy liikkumaan vapaasti ja 

että kaasu täysillä / alhainen tyhjäkäynti -rajat on säädetty oi-
kein. Jos säätöä ei voida tehdä säätömuttereita (B), pyydä 
jälleenmyyjältä lisätietoja oikeasta säätömenetelmästä. Ki-
ristä mutterit (B).

5. Kiinnitä kaksi sytytysjohdinta (C,D) kaasuvaijerin putkesta 
kahteen moottorin sytytysjohtimeen (C,D).

6. Kokoa sytytysjohdot ja laita ne ilmansuodatinkotelon taakse.
7. Asenna ilmansuodatin ja kansi.

A

B
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Ennen käyttöä
Leikkuuterän asentaminen käyttöakseliin
1. Löysää leikkuuterän kaksi mutteria (C) ja kohdistusruuvi (D).

2. Avaa kiinnitysnuppi (E) kääntämällä sitä vastapäivään.

3. Vedä ylempää putkea (F) 127–152 mm ulos lasikuituisesta 
alemmasta putkesta, liu'uta sitten (F) takaisin lasikuituiseen 
alempaan putkeen, jolloin sisällä ole käyttöakseli G) tulee 
näkyviin. Kohdista ja yhdistä sisemmän käyttöakselin (G) 
tähden muotoinen vetopää leikkausterän akseliin (H).

4. Kohdista ylemmän putken reunat (J) leikkuuterän liitokseen.

5. Liu'uta yhteen siten, että leikkuuterän kohdistusruuvi (D) 
osuu yhteen ylemmän putken kohdistusreiän (I) kanssa.

6. Kiristä kohdistusruuvi (D). Kiristä leikkuuterän kaksi kiinni-
tysruuvia (C).

7. Vedä ylempi putki halutun mittaiseksi. Kiristä keskellä oleva 
kiinnitysnuppi (E) kääntämällä sitä myötäpäivään.

Sahan ketjun kireydensäätö

1. Siirrä sammutinkatkaisin STOP-asentoon.
2. Irrota sytytystulpan hattu.
3. Löysää vaihdelaatikon kannen kaksi mutteria (A) sormikire-

älle.
4. Pidä laipan kärkeä ylöspäin ja käännä säädinruuvia (B) myö-

täpäivään, kunnes ketju asettuu tiiviisti laipan alaosaa vas-
ten kuvan mukaisesti. Vain ketjun ollessa kylmänä – käännä 
säädinruuvia myötäpäivään ylimääräiset 1/8–1/4 kierrosta.

5. Kiristä molemmat vaihdelaatikon kannen mutterit kärjen 
osoittaessa ylöspäin. Kiristä takamutteri ensin.

6. Vedä ketju terälaipan ympäri käsin. Vähennä ketjun kireyttä, 
jos huomaat, että jokin kohta on liian tiukassa.

 VAROITUS
 Irrota aina sytytystulpan hattu ennen leikkuuterän huol-

tamista. Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet sahan ket-
jua, sillä muuten se voi aiheuttaa vakavia 
henkilövahinkoja.
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Ennen käyttöä
7. Kun ketjun kireys on sopiva, kiristä vaihdelaatikon kannen 
mutterit tiukasti.

8. Pidä ketju aina oikein kiristettynä.

9. Kiinnitä sytytystulpan hattu.

Polttoainesäiliön täyttäminen

Polttoaine
 Suositeltava sekoitussuhde on 50 : 1 (2 %), ISO-L-EGD-stan-

dardi (ISO/CD 13738). JASO FC ja FD sekä ECHO Premium 
50 : 1 öljyä.

 Älä sekoita polttoainetta moottorin polttoainesäiliössä.

Oikea kireys kyl-
mänä

Ketjua pitää ki-
ristää

Oikea kireys 
lämpimänä

Sivulenkki kos-
kettaa terälaip-
paa

Vetolenkin ruoto 
riippuu terälai-
pan ulkopuolella

Kolme millimet-
riä sivulenkin ja 
terälaipan poh-
jan välissä

TÄRKEÄÄ
 Kiristä vaihdelaatikon kannen mutterit 8–9 Nm:iin. Älä 

kiristä muttereita liian tiukkaan. Se voi vaurioittaa laitet-
ta.

HUOMAUTUS
 Kaikkia ketjua pitää säätää usein.

 VAARA
 Älä lisää polttoainetta, kun moottori on kuuma tai käynnissä.
 Älä tupakoi tai käsittele tulta, kun lisäät polttoainetta.

Polttoaine voi syttyä tuleen ja aiheuttaa palovaaroja.

 VAROITUS
 ÄLÄ lisää polttoainetta sisätiloissa. Lisää polttoainetta AINA ulkona tasaisella alustalla. Älä lisää polttoainetta rekan 

lavalla tai muissa vastaavissa paikoissa.
 Polttoainesäiliöissä tai -astioissa voi olla painetta. Avaa polttoainekorkki aina hitaasti ja anna paineen tasaantua.

Muussa tapauksessa polttoainetta voi syöksyä ulos säiliöstä.
 Kuivaa täytön aikana mahdollisesti yli vuotanut tai läikkynyt polttoaine.

Läikkynyt polttoaine voi syttyessään aiheuttaa tulipalon ja palovammoja.
 Kun olet lisännyt polttoainetta, tarkista ettei sitä ole läikkynyt tai vuotanut polttoaineputkesta, polttoainejärjestelmän 

tiivisteistä tai säiliön korkin ympärille. Jos havaitset polttoaineläikkiä tai vuotoja, lopetä laitteen käyttäminen välittö-
mästi ja ota yhteyttä ECHO-myyjään laitteen korjaamista varten.
Polttoainevuodot voivat aiheuttaa palovaaran.

 Säilytä täyttösäiliötä viileässä paikassa ja poissa tulen ulottuvilta.
 Käytä vain hyväksyttyä polttoainesäiliötä.

TÄRKEÄÄ
 Polttoaine on sekoitus tavallista bensiiniä ja ilmajäähdytteisiin moottoreihin tarkoitettua laadukasta kaksitahtiöljyä. Suositte-

lemme vähintään 95 oktaanisen lyijyttömän bensiinin käyttöä. Älä käytä polttoainetta, joka sisältää metyylialkoholia tai yli 10 
% etyylialkoholia.

 Varastoitu polttoaine vanhenee. Do not mix more fuel than you expect to use in thirty (30) days.
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Ennen käyttöä
Lisää polttoainetta
 Älä lisää polttoainetta niin paljon, että pinta yltää säiliön (A) 

suuhun asti. Varmista, että polttoaine ei ylitä määrättyä rajaa 
(enintään säiliön kaulan (B) tasoon asti).

 Kiristä polttoainesäiliön korkki polttoaineen lisäämisen jälkeen 
kunnolla.

Terälaipan ja teräketjun voiteleminen
1. Pyyhi roskat pois öljyn täyttötulpan ympäriltä.
2. Poista öljyn täyttötulppa ja täytä säiliö laadukkaalla, alhaisen 

viskositeetin terälaippa ja -ketjuöljyllä.

HUOMAUTUS
 Automaattisen voitelulaitteen öljynkulutusmääräksi on sää-

detty 3–4 ml/min normaaleilla käyttökierroksilla. Raskaissa 
tai kuivissa leikkausolosuhteissa öljynkulutusmäärää voi-
daan säätää kunnollisen voitelun varmistamiseksi. Täytä öl-
jysäiliö jokaisen polttoainesäiliön täytön yhteydessä.

TÄRKEÄÄ
 Älä käytä synteettisiä tai silikonipohjaisia öljyjä, jotta muo-

viosien rappeutuminen vältetään.
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Moottorin toiminta

Moottorin toiminta

Moottorin käynnistäminen

Kylmän moottorin käynnistäminen
(Yhdistä sytytystulpan liitin, jos laite on ollut pitkään varastossa.)
1. Poista terälaipan suojus.
2. Aseta laite tasaiselle alustalle ja varmista, että leikkuri ei osu 

käynnistettäessä maahan tai muuhun esteeseen. Voit käyt-
tää apuvälineenä esimerkiksi palkkia.

3. Siirrä sytytysvirran kytkin (A) Start-asentoon.
4. Varmista, että kaasuliipaisin (D) on joutokäyntiasennossa.

 VAROITUS
Kun käynnistät moottorin, noudata tarkasti seuraavia ohjeita:
 Siirrä laite vähintään 3 m päähän paikasta, missä lisäsit polttoainetta.
 Aseta laite tasaiseen, hyvin tuuletettuun paikkaan.
 Tarkista, että laitteessa ei näy polttoainevuotoja.
 Tarkista, että kaikki mutterit ja ruuvit ovat kunnolla kiinni.
 Jätä laitteen ympärille tarpeeksi tilaa äläkä päästä ihmisiä tai eläimiä sen lähelle.
 Käynnistä moottori niin, että liipaisin on joutokäyntiasennossa.
 Pidä laite tukevasti maata vasten, kun käynnistät moottorin.

Varotoimenpiteiden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia onnettomuuksia tai jopa kuoleman.

 Kun moottori on käynnistynyt, tarkista että laitteessa ei ole epänormaalia tärinää ja että siitä ei kuulu epänormaaleja 
ääniä. Älä käytä laitetta, jos huomaat epänormaalia tärinää tai ääniä. Ota yhteyttä jälleenmyyjään laitteen korjaamista 
varten.
Putoavat tai rikkoutuneet osat voivat aiheuttaa haavoja tai vakavia henkilövahinkoja.

 Moottorin pakokaasut sisältävät myrkyllisiä kaasuja. Älä käytä laitetta sisätiloissa tai huonosti ilmastoi-
duissa paikoissa.
Pakokaasut voivat aiheuttaa myrkytyksiä.

 Älä koske äänenvaimentimeen, sytytystulppaan, kulmavaihteeseen tai muihin kuumiin osiin koneen 
käydessä tai pian pysähtymisen jälkeen.
Kuumien osien koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja.

 Älä koske sytytystulppaan, sytytystulpan johtoon tai muihin korkeajännitteisiin osiin koneen käydessä.
Korkeajännitteisten osien koskettaminen koneen käydessä voi aiheuttaa sähköiskuja.

 Jos leikkuuterä pyörii, vaikka kaasuliipaisin on moottorin käynnistyessä joutokäyntiasennossa, säädä kaasutin, en-
nen kuin käytät laitetta.
Varotoimenpiteiden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia onnettomuuksia tai jopa kuoleman.

HUOMAUTUS
 Vedä käynnistyskahvasta ensin varovasti ja sen jälkeen voimakkaammin. Älä vedä käynnistinnarua ulos enempää kuin 2/3 

narun pituudesta.
 Älä päästä irti käynnistyskahvasta sen palatessa takaisin. 
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Moottorin toiminta
5. Siirrä rikastimen vipu (F) kylmäkäynnistysasentoon (E).
6. Voit vaihtoehtoisesti painaa ja vapauttaa kierrätyspumpun 

kumia (H), kunnes polttoainetta on kumin sisällä.
7. Tarkista, että ympärillä oleva alue on turvallinen ja tue moot-

toria lähinnä oleva kohta kuvan osoittamalla tavalla. Vedä 
käynnistyskahvasta (I) useita kertoja.

8. Jos kuulet käynnistystä muistuttavan äänen ja moottori sam-
muu sen jälkeen välittömästi, siirrä rikastimen vipu Käynnis-
sä-asentoon (G) ja käynnistä moottori jatkamalla 
käynnistyskahvasta vetämistä.

9. Jos moottori ei sammu, palauta rikastimen vipu varovasti 
Käynnissä-asentoon.

10. Anna moottorin lämmetä jonkin aikaa joutokäyntinopeudella. 

Lämpimän moottorin käynnistäminen
1. Siirrä sytytysvirran kytkin (A) Start-asentoon.
2. Varmista, että kaasuliipaisin (D) on joutokäyntiasennossa.
3. Tarkista, että rikastimen vipu on Käynnissä-asennossa.
4. Jos kierrätyskumissa ei näy polttoainetta, voit vaihtoehtoi-

sesti painaa ja vapauttaa kierrätyspumppua, kunnes poltto-
aine imeytyy siihen.

5. Tarkista, että ympärillä oleva alue on turvallinen, ja tue moot-
toria lähinnä olevasta kohdasta ja käynnistä moottori vetä-
mällä käynnistyskahvasta.

Moottorin sammuttaminen
1. Siirrä kaasuliipaisin (B) joutokäyntiasentoon ja anna mootto-

rin käydä joutokäynnillä (alhaisella nopeudella).
2. Siirrä sytytysvirran kytkin (A) Stop-asentoon.
3. Hätätapauksessa sammuta moottori välittömästi sytytysvir-

ran kytkimestä.
4. Jos moottori ei sammu, siirrä rikastimen vipu kylmäkäynnis-

tysasentoon. Moottori pysähtyy ja sammuu (hätäpysäytys).
 Jos moottori ei sammu sytytysvirran katkaisimesta, ota ennen 

seuraavaa käyttökertaa yhteys jälleenmyyjään, joka tarkistaa 
ja korjaa sytytysvirran katkaisimen.

5. Kun et työskentele laitteella tai kun laite on vartioimatta, var-
mista että moottori ei käynnisty vahingossa irrottamalla syty-
tystulpan johto sytytystulpasta.
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Leikkurin käyttäminen

Leikkurin käyttäminen

 VAARA
 Kaikissa pään yläpuolella olevissa johtimissa ja viestintäjohdoissa voi olla korkeita jännitteitä. Tätä laitetta ei ole 

eristetty sähköiskuja vastaan. Älä koskaan leikatessasi kosketa johtoja suoraan tai epäsuorasti, sillä kosketuksesta 
saattaisi aiheutua vakavia vammoja tai kuolema.

 Laitteen ympärillä on vaara-alue, jonka säde on 15 metriä. Noudata ehdottomasti seuraavia varotoimia käyttäessäsi 
laitetta.
 Älä annan lasten, muiden henkilöiden tai eläinten oleskella vaara-alueella.

 VAROITUS
 Älä käytä moottoria, ellei laitteeseen ole kunnolla asennettu kaikkia suojaimia ja suojakansia.
 Älä koskaan lähesty mitään laitteen aukkoja moottorin käydessä. Aukoista ei ehkä näe liikkuvia osia.
 Liikkuvat osat voivat leikata sormia irti tai aiheuttaa vakavia vammoja. Pidä kädet, vaatteet ja irtonaiset esineet loi-

tolla laitteen aukoista.
 Sammuta aina moottori, irrota sytytystulpan hattu ja varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat täysin pysähtyneet en-

nen esteiden ja leikkuujätteiden poistamista tai laitteen huoltoa.

Seiso tukevassa asennossa
 Pysy aina tukevalla alustalla ja säilytä tasapaino. Älä seiso liukkaalla, epätasaisella tai epäva-

kaalla alustalla. Älä työskentele hankalissa asennoissa tai tikapuilla. Älä kurkota liian pitkälle.
 Käytä laitetta vain maassa seisten tai hyväksytystä korinostimesta.
 Arvioi aina sahattavien oksien kohdalla mahdolliset vaaratekijät, kuten irtonaiset kuolleet ok-

sat, jotka voivat pudota käyttäjän tai avustajien päälle. Poista vaaratekijät ennen sahaamista.
 Suunnittele perääntymisreitti putoavien kohteiden varalta.
 Leikatut oksat kimpoavat ylös maahan pudotessaan.
 Tarkista, että kantovaljaat on säädetty turvallista ja vaivattomasti käyttöä varten.
 Sammuta laite, kun siirryt puulta toiselle.
 Vältä koskettamasta teräketjua millään tavalla.

Näiden varotoimenpiteiden laiminlyöminen voi aiheuttaa onnettomuuksia.

 Kun kuljetat laitetta, tyhjennä polttoainesäiliö, asenna terälaipan suojus, laita laite pystysuoraan asentoon ja kiinnitä 
se tukevasti.
Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.

 Älä käytä trimmeriä koskaan yhdellä kädellä.
 Varmista, että peukalot tulevat tiukasti kahvojen ympärille ja että kahvat jää-

vät kämmenen sisään.

Takapotku
 Takapotku saattaa aiheuttaa laitteen hallinnan menettämisen, josta voi seurata vakavia 

vammoja käyttäjälle vai vieressä oleville. Pidä laitteesta kiinni molemmin käsin siten, 
että peukalo ja muut sormet ovat kahvojen ympärillä. Ota huomioon leikkurin alas- ja 
eteenpäin jatkuva liike sahauksen jälkeen.
 Takapotku voi aiheutua, kun terälaipan nokka tai kärki osuu johonkin esteeseen tai puu pu-

ristuu kiinni moottorisahaan sahaamisen aikana. Joissain tapauksissa tämä saattaa aiheut-
taa salamannopean takaliikkeen potkaisten terälaipan ja -ketjun ylös ja takaisin tai alas ja 
käyttäjää kohti. Käyttäjä voi kummastakin syystä menettää laitteen hallinnan, mistä voi ai-
heutua vakavia vammoja.

 Kun ymmärrät takapotkun muodostumisen periaatteen, voit vähentää tai estää yllättävät 
vaaratilanteet, jotka myötävaikuttavat onnettomuuksiin.

 Vältä koskettamasta terälaipan kärjellä mihinkään kohteeseen, kun teräketju on liikkeessä.
 Sahaa vain puuta. Vältä osumasta betoniin, metalliin, johtimiin tai muihin esteisiin, jotka saattaisivat aiheuttaa takapotkun 

tai vahingoittaa teräketjua.
 Jos saha osuu kuitenkin väärään kohteeseen, pysäytä moottori välittömästi, tarkista ja korjaa laite tarpeen mukaan.
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Leikkurin käyttäminen
Sahaustekniikoita
 Suunnittele sahaus huolellisesti. Tarkista oksan putoamis-

suunta.
 Suunnittele perääntymisreitti putoavien oksien varalta. Leika-

tut oksat kimpoavat ylös maahan pudotessaan.
 Pitkä oksat tulisi leikata useissa osissa.
 Älä seiso suoraan sahattavan oksan alla.
 Kun olet valmiina sahaamaan: Pidä "sahaustukea" puuta vas-

ten. Tämä estää oksan heilumisen. Älä käytä edestakaista sa-
hausliikettä.

 Ota huomioon heti sahattavan oksan takana oleva oksa. Jos 
teräketju osuu takana olevaan oksaan, teräketju voi vahingoit-
tua.

 Kiihdytä täyteen nopeuteen.
 Paina sahaa sopivasti oksaa vasten.
 Vähennä painamisvoimaa, kun oksa on katkeamaisillaan, jot-

ta säilytät laitteen hallinnan.

 Kun sahaat halkaisijaltaan 102 mm:n tai sitä paksumpaa ok-
saa, toimi seuraavasti:
(1) Sahaa oksan alta 1/4 sen paksuudesta läheltä runkoa.
(2) Sahaa oksa ylhäältä päin kokonaan poikki hieman kau-

empana rungosta.
(3) Viimeistele sahaus aivan rungon vierestä.

 Älä käytä kaatosahaukseen.

 Tarkista, että leikkuri, terälaippa ja -ketju ovat kunnolla kiinni ja turvallisessa käyttökunnossa.
 Käytä vain YAMABIKOn hyväksymää leikkurin jatkokappaletta.
 Älä kosketa teräketjulla kiviä, kantoja tai muita esteitä.
 Älä anna teräketjun osua maahan.
 Jos leikkuri osuu esteeseen, sammuta moottori välittömästi ja tarkista teräketjuun mahdollisesti tulleet vauriot.
 Älä käytä laitetta tylsällä, säröytyneellä tai värjäytyneellä teräketjulla.
 Poista työskentelyalueelta kaikki vieraat esineet.
 Suojaa terälaippa ja ketju terälaipan suojuksella aina kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
 Tämän laitteen käytöstä saattaa syntyä kipinöitä, jotka voivat sytyttää tulipaloja kuivassa kasvillisuudessa. Tässä tuotteessa 

on kipinänsammutin ja kipinänsammutin saattaa olla pakollinen. Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä paikallisiin paloviranomaisiin 
palojen ehkäisemiseen liittyvien säädösten suhteen.

HUOMAUTUS
 Paikalliset määräykset saattavat vaikuttaa Power Pruner -

oksaleikkurin käyttöön.

Terälaippa oksaa vastaan

Terä osuu takana olevaan oksaan
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Huolto

Huolto

Huolto-ohjeet

Huolto

 VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimenpiteitä ennen laitteelle tehtäviä tarkistus- tai huoltotoimenpiteitä.
 Sammuta moottori. Anna moottorin jäähtyä ennen tarkistus- tai huoltotoimenpiteitä.

Muussa tapauksessa voit saada palovammoja.
 Irrota sytytystulpan hattu ennen laitteen tarkistamista tai huoltamista.

Laitteen käynnistyminen vahingossa voi aiheuttaa onnettomuuden.

TÄRKEÄÄ
 Laitteen tarkistaminen ja ylläpito edellyttää toimenpiteisiin vaadittavia taitoja. Jos et osaa suorittaa laitteen tarkistusta ja huol-

toa tai korjata vikaa itse, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Älä yritä purkaa trimmeriä osiin itse.

Osa Huoltotoimenpide Sivu Päivittäin 
ennen käyt-

töä

Jokaisen 
tankkauk-
sen yhtey-

dessä

3 kuukautta 
tai 90 tuntia

Vuosittain 
600 tuntia

Ilmansuodatin Tarkastus/puhdistus 19 T / P * V

Rikastimen suljin Tarkastus/puhdistus - T / P

Polttonestesuodatin Tarkastus/vaihto 19 T * T / V *

Polttonestejärjestelmä Tarkastus/vaihto 19 T * T *

Sytytystulppa Tarkastus/puhdistus/vaihto 21 T/P/V *

Kaasutin Säätö/vaihto ja säätö 19 T/V *

Jäähdytysjärjestelmä Tarkastus/puhdistus 20 T / P

Äänenvaimennin kipinän-
sammutin

Tarkastus/puhdistus/vaihto 20 T/P/V *

Sylinterin pakoaukko Tarkastus/puhdistus/hiilijää-
mien poisto

20 T / P

Taipuisa akseli Tarkastus/voitelu - T(1)

Terälaippa / hammaspyö-
rän nokka

Tarkastus/puhdistus/voitelu 21 T / P * T

Teräketju Tarkastus/teroitus/vaihto/kire-
ys

11/22 T * T *

Käynnistinlaitteen naru Tarkastus/puhdistus - T / P *

Ruuvit/mutterit/pultit Tarkastus/kiristys/vaihto - T *

Huoltotoimenpiteiden kirjainkoodit: I= Tarkastus, R= Vaihto, C= Puhdistus
(1) Voitele hyvälaatuisella litiumrasvalla jokaisen 25 käyttötunnin jälkeen. 
* Kaikki vaihtosuositukset perustuvat tarkastuksen yhteydessä havaittuihin vaurioihin tai kulumiseen.

TÄRKEÄÄ
 Yllä mainitut huoltovälit ovat enimmäismääriä. Tarpeenmukaiset huoltovälit määräytyvät todellisen käytön ja käyttäjän oman 

käyttökokemuksen mukaan.

Jos sinulla on laitteeseen tai sen käyttöön liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään.
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Huolto
Ilmansuodattimen puhdistaminen
1. Sulje rikastin. Avaa ilmanpuhdistimen kannen kiinnitysruuvi 

ja poista ilmanpuhdistimen kansi (B).
2. Irrota ilmansuodatin (A) (ilmanpuhdistimen kannen alta).
3. Puhdista suodattimesta lika harjaamalla tai puhdista suoda-

tin paineilmalla.
4. Aseta ilmanpuhdistin kanteen ja asenna sen jälkeen ilman-

puhdistin ja kansi paikoilleen.
5. Kiristä ilmanpuhdistimen kannen ruuvi.

Polttoainesuodattimen vaihtaminen
1. Ota polttoainesuodatin (A) esiin polttoainesäiliön täyttöau-

kon kautta käyttämällä apuna rautalankaa tai muuta apuvä-
linettä.

2. Vedä vanha suodatin irti polttoaineletkusta (B).
3. Asenna uusi suodatin.

Kaasuttimen säätö

Jokainen laite on testattu tehtaalla, ja kaasutin on hienosäädetty
enimmäistehoon.
Ennen kaasuttimen säätämistä puhdista tai vaihda ilmansuoda-
tin, käynnistä moottori ja anna käydä joitakin minuutteja, kunnes
moottori saavuttaa käyttölämpötilan.

Säädä kaasutin noudattamalla seuraavia vaiheita:
Käännä joutokäyntinopeuden säätimen ruuvia (T) myötäpäi-
vään, kunnes leikkuupää alkaa kääntyä. Käännä sitten ruuvia 
(T) vastapäivään, kunnen leikkuri ei enää käänny. Käännä 
ruuvia (T) vastapäivään vielä yksi kierros.

HUOMAUTUS
 Vaihda suodatin uuteen, jos se on hyvin likainen tai ei enää 

sovi paikalleen.

 VAROITUS
 VOIT SÄÄTÄÄ VAIN JOUTOKÄYNTINOPEUUTTA kääntämällä joutokäyntinopeuden säätöruuvia (T).
 Kaasuttimen säätämisen yhteydessä leikkuuterä saattaa liikkua. Kiinnitä erityistä huomiota leikkuuterään, jottei liik-

kuva leikkuri aiheuta vammoja.
 Kun kaasutin on säädetty, leikkuupää ei saa pyöriä joutokäynnillä, sillä se voi aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.
 Kaasuttimeen EI saa tehdä mitään muita kuin joutokäynnin säätöjä. Valtuutetun huoltoliikkeen TULEE tehdä kaikki 

muut säädöt, sillä moottorin virhetoiminnasta saattaa aiheutua vakavia vaaratilanteita.

 HUOMIO
 Jos kaasuttimessa on toimintavikoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

HUOMAUTUS
Jos kaasutinta ei voi säätää kunnolla joutokäynnin säätöruuvil-
la (T), ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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Huolto
Jäähdytysjärjestelmän huolto

 Poista pöly ja lika ripojen välistä (A).
 Poista moottorin ristikkoon kertynyt leikkuujäte aina ennen 

käyttöä. Ristikko on polttoainesäiliön ja käynnistimen välissä.

Äänenvaimentimen puhdistaminen
 Äänenvaimentimeen (A) kertynyt karsta heikentää moottorin 

suorituskykyä ja aiheuttaa ylikuumenemista. Tarkista kipinän 
sammuttimen verkko säännöllisesti. Poista äänenvaimenti-
mesta karsta.

Sylinterin pakoaukko

Polttoainejärjestelmän tarkistaminen
 Tarkista ennen jokaista käyttökertaa.
 Kun olet lisännyt polttoainetta, varmista että polttoainetta ei 

ole valunut tai läikkynyt polttoaineputkesta (A), polttoainelet-
kun läpivientikumista (B) tai säiliön korkin (C) lähelle.

 Polttoaineen vuotaminen tai läikkyminen voi aiheuttaa palo-
vaaran. Lopeta trimmerin käyttö välittömästi ja ota yhteys myy-
jään vian tarkastamista tai korjaamista varten.

TÄRKEÄÄ
 Jotta moottorin käyttölämpötila pysyisi tasaisena, jäähdytysilman on päästävä kulkemaan vapaasti sylinterin jääh-

dytysripojen alueella. Tämä ilmavirta jäähdyttää moottoria. Moottori voi ylikuumentua, jos:
 Ilmanotto on tukossa, ja jäähdytysilma ei pääse sylinteriin.
 Sylinterin ulkopuolelle kerääntyy pölyä ja ruohoa. Ne eristävät moottorin ja estävät kuuman ilman poistumisen.
Jäähdytyskanavan tukkivien esteiden poistaminen tai sylinterin puhdistaminen luokitellaan 'normaaleiksi huoltotoimenpiteik-
si'. Takuu ei korvaa laitteen huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä aiheutuvia vahinkoja.

Ilmanotto

TÄRKEÄÄ
Älä poista äänenvaimentimen suojusta. Tarpeen vaatiessa, 
ota yhteys myyjään.

TÄRKEÄÄ
 Sylinterin pakoaukko on tarkistettava ja karsta puhdistettava 

kolmen kuukauden tai 90 käyttötunnin välein, jotta moottorin 
päästöt pysyvät sallituissa rajoissa. ECHO suosittelee, että 
laite toimitetaan ECHO-myyjälle sylinterin pakoaukon puh-
distusta varten.
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Huolto
Sytytystulpan tarkistaminen
1. Tarkista tulpan kärkiväli. Sopiva kärkiväli 0,6 - 0,7 mm.
2. Tarkista, että elektrodi ei ole kulunut.
3. Tarkista, että eristeessä ei ole öljyä tai muuta likaa.
4. Jos sytystulpan elektrodit ovat kuluneet tai keramiikkaeris-

teessä on halkeamia, korvaa vialliset osat uusilla.
5. Tighten to 15 N·m - 17 N·m (150kgf·cm to 170 kgf·cm).

 Sytytystestiä (sytystulppien testausta) ei saa suorittaa itse, 
vaan se on annettava jälleenmyyjän tehtäväksi.

Terälaipan vaihtaminen

1. Poista kaksi ruuvia (A) ja terälaipan suojuksen ruuvi (B), ja 
käännä teräketjun säätöruuvia (C) vastapäivään kireyden 
vähentämiseksi.

2. Poista terälaipan suojus (D).
3. Poista terälaippa ja -ketju vaihdelaatikosta ja hammaspyö-

rästä.
4. Poista teräketju terälaipasta ja tarkista onko terälaipassa 

vaurioita tai liiallista tai epätasaista kulumista. Vaihda terä-
laippa tarvittaessa.

5. Asenna teräketju terälaippaan siten, että leikkaavat osat 
ovat laipan päällä ja laipan kärjen suuntaisia.

6. Asenna terälaippa ja -ketju vaihdelaatikkoon ja kytke ketju 
vetohammaspyörään (E).

7. Asenna terälaipan suojus (D), kiristä mutterit sormin ja asen-
na terälaipan suojuksen ruuvi (B).

8. Kiristä teräketjua kiertämällä kireyden säätöruuvia myötä-
päivään.

Terälaipan suojuksen puhdistaminen
1. Poista kaksi ruuvia (A) ja terälaipan suojuksen ruuvi (B).
2. Poista terälaipan suojus (D).
3. Harjaa leikkuujätteet varovasti terälaipan suojuksen sisältä 

ja hammaspyörän ympäriltä.
4. Asenna terälaipan suojus, asenna ja kiristä mutterit ja asen-

na terälaipan suojuksen ruuvi.

Automaattisen voitelulaitteen säätäminen

1. Käännä vaihdelaatikon alla olevaa säätöruuvia (A) myötä-
päivään vähentääksesi öljyn määrää ja vastapäivään lisä-
täksesi sitä.

a: 0,6 - 0,7 mm

HUOMAUTUS
 Echon laippa ja ketju voidaan vaihtaa Carltonin vastaavan-

tyyppiseen, saman vetolenkin vahvuuden ja hammasjaon 
omaavaan tuotteeseen.

HUOMAUTUS
 Hyvin pienikin teräketjulla näkyvä öljymäärää takaa riittävän 

voitelun.
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Huolto
Terälaipan ja -ketjun yhdistelmät

Teräketjun teroittaminen

1. Aseta pyöröviila (A) leikkausterään 30 asteen kulmassa. Vii-
desosa viilasta tulisi näkyä leikkausterän yläpuolella.

2. Pidä viilaa vaakasuorassa leikkuuterässä ja viilaa yhteen 
suuntaan.

3. Viilaa kunnes hammaskourun yläpuoli ja viisteen reunat ovat 
teräviä eikä niissä ole koloja.

4. Aseta korkeudensäätömittari (B) tukevasti hammaskouruun 
0,65 mm:n välillä ja pääty hammaskourun etuosaa vastaan. 
Viilaa hammaskourun rintakulma lattaviilalla, kunnes on ta-
sassa korkeudensäätömittarin yläpinnan kanssa.

5. Viimeistele hammaskoulun teroitus pyöristämällä rintakulma 
(C) lattaviilalla.

6. Kuvassa on näytetty oikein viilattu leikkuuterä.
D: Terähampaan kulma 30°
E: Terähampaan teroituskulma 55°
F: Korkeusero 0,65 mm
G: Korkeus

7. Voitele puhtaalla öljyllä ja pyöritä teräketjua hitaasti, jotta vii-
lausjätteet poistuvat.

8. Jos teräketjuun on tarttunut pihkaa, puhdista se kerosiinilla 
ja liota sitten öljyssä.

Terälaipan osanumero Ketjun osanumero Ketjun tyyppi Lenkkejä Hammasjako Vahvuus

12" normaali terälevy 
12A0CD3744

91VXL44E 91 44 3/8" 0,050

TÄRKEÄÄ
 Tarkista laitteen terälevyn osanumero. Ketjun ja terälaipan vahvuuksien tulee olla identtiset. Käytä alla olevassa taulukossa 

näytettyjä terälaipan ja -ketjun yhdistelmiä.

TÄRKEÄÄ
 Tylsät tai vaurioituneet leikkuuterät huonontavat leikkuutu-

losta, lisäävät värinää ja aiheuttavat teräketjun ennenaikai-
sen rikkoutumisen.
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Huolto
Vianetsintätaulukko

TÄRKEÄÄ
 Käytä vain valmistajan hyväksymiä alkuperäisiä varaosia, tuotteita ja komponentteja.

Muiden valmistajien osien tai laitteeseen sopimattomien komponenttien käyttäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Ongelma Vianmääritys Syy Toimenpiteet

Moottori ei käynnis-
ty

1. Polttoainesäiliössä ei ole polttoainetta
2. Pysäytinkatkaisin on Stop-asennossa
3. Liian suuri polttoaineen imu
4. Sähkövika
5. Kaasuttimen toimintahäiriö tai sisäinen 

juuttuminen
6. Sisäinen moottorin toimintahäiriö

1. Lisää polttoainetta
2. Siirrä Start-asentoon
3. Käynnistä moottori 

huollon jälkeen
4. Ota yhteyttä jälleen-

myyjään.
5. Ota yhteyttä jälleen-

myyjään.
6. Ota yhteyttä jälleen-

myyjään.

Moottorin käynnis-
täminen on vaike-
aa, epätasainen 
pyörimisliike

Ylivuotoputkessa on polttoai-
netta

1. Vanhentunut polttoaine
2. Kaasuttimen vika

1. Vaihda vanha poltto-
aine uuteen

2. Ota yhteyttä jälleen-
myyjään.

Ylivuotoputkeen ei pääse polt-
toainetta

1. Polttoainesuodatin on tukossa
2. Polttoainejärjestelmä on tukossa
3. Kaasuttimen sisäosat ovat jumittuneet

1. Puhdista tai vaihda 
uuteen

2. Ota yhteyttä jälleen-
myyjään.

3. Ota yhteyttä jälleen-
myyjään.

Sytytystulppa on likainen tai 
kostea

1. Vanhentunut polttoaine
2. Väärä elektrodin kärkiväli
3. Karstaa
4. Sähkövika

1. Vaihda uuteen
2. Vaihda uuteen
3. Vaihda uuteen
4. Ota yhteyttä jälleen-

myyjään.

Moottori käynnistyy 
mutta sitä ei voi 
kiihdyttää

1. Likainen ilmansuodatin
2. Likainen polttoainesuodatin
3. Polttoaineen kulku estynyt
4. Kaasuttimen säätöongelma
5. Pakokaasun pakokanava tai äänenvai-

mentimen aukko tukossa

1. Puhdista tai vaihda 
uuteen

2. Puhdista tai vaihda 
uuteen

3. Ota yhteyttä jälleen-
myyjään.

4. Säädä
5. Puhdista

Moottori sammuu 1. Kaasuttimen säätöongelma
2. Sähkövika

1. Säädä
2. Ota yhteyttä jälleen-

myyjään.

Moottori ei sammu 1. Pysäytinkatkaisimen vika 1. Suorita moottorin hä-
täsammutus ja ota yh-
teyttä jälleenmyyjään

Leikkurin kiinnitys 
pyörii, vaikka moot-
tori käy joutokäyn-
nillä

1. Kaasuttimen säätöongelma
2. Viallinen kytkimen jousi

1. Säädä
2. Ota yhteyttä jälleen-

myyjään.

 Jos kyseessä on vika, jota ei ole mainittu yllä olevassa taulukossa tai laitteen käytössä on muita ongelmia, ota yhteyttä jäl-
leenmyyjään.

 Kysy jälleenmyyjältä lisätietoja laitteen tai sen osien hävittämisestä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
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Huolto
Varastointi
Pitkäaikainen varastointi (yli 30 päivää)

1. Poista säiliöstä kaikki polttoaine.
2. Voit poistaa polttoaineen tyhjentimestä painamalla ja va-

pauttamalla kierrätyspumpun kumia toistuvasti.
3. Käynnistä moottori ja anna sen käydä joutokäynnillä, kunnes 

moottori sammuu.

4. Siirrä sytytysvirran kytkin (A) Stop-asentoon.
5. Kun laite on jäähtynyt riittävästi, pyyhi mahdollinen rasva, öl-

jy, pöly ja muu lika laitteen pinnalta.
6. Suorita käyttöoppaassa kuvatut määräaikaistarkistukset.
7. Tarkista, että ruuvit ja mutterit ovat tiukasti kiinni. Kiristä löy-

sät mutterit ja ruuvit.

8. Irrota sytytystulppa (B) ja lisää sylinteriin sopiva määrä (noin 
10 ml) puhdasta, uutta kaksitahtiöljyä.

9. Aseta puhdas vaate sytytystulpan kiinnitysaukon päälle.
10. Levitä moottoriöljy sylinteriin vetämällä käynnistyskahvasta 

kaksi tai kolme kertaa.
11. Katso mäntää sytytystulpan reiästä. Vedä käynnistinlaitteen 

kahvasta hitaasti, kunnes mäntä on ylimmässä kohdassaan.
12. Kiinnitä sytytystulppa. (Älä liitä sytytystulpan hattua (C).)
13. Aseta terälaipan suojus terälaipan ja -ketjun päälle varas-

toinnin ajaksi.
14. Varastoi kuivassa, pölyttömässä paikassa lasten ulottumat-

tomissa.

Valmistaja:
YAMABIKO CORPORATION
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKIO 198-8760, JAPANI

Valtuutettu edustaja Euroopassa:
Atlantic Bridge Limited
Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Britannia

 VAROITUS
 Älä varastoi trimmeriä liian tiiviiseen tilaan, jossa on polttoainekaasuja, liekkejä tai kipinöitä.

Se voi aiheuttaa tulipalon.

Kun varastoit trimmerin pitkäksi aikaa (yli 30 päivää), noudata alla olevia varastoinnin varotoimenpiteitä.

TÄRKEÄÄ
 Jotkin mahlat ja pihkat aiheuttavat korroosiota. Pese terä-

laippa ja hammaspyörän alue huolellisesti jokaisen käytön 
jälkeen ja öljyä sen jälkeen metallipinnat kevyesti.
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Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

MALLI PPT-300ES

Pituus (pidennettynä) (terälaitteen kanssa) 4,03 m

Leveys 0,24 m

Korkeus 0,25 m

Paino (kuiva) (terälaitteen kanssa) 8,7 kg 

Paino (kuiva) (ilman terälaitta) 8,1 kg 

Moottorin tyyppi Ilmajäähdytteinen 2-tahtinen, yksisylinterinen bensiinimoottori

Sylinterin halkaisija 34,0 mm

Iskunpituus 31,0 mm

Iskutilavuus 28,1 cm3

Pakojärjestelmä Äänenvaimennin kipinänsammutin tai äänenvaimennin kipinänsammutin kata-
lysaattorilla

Kaasutin Kalvotyyppinen

Sytytysjärjestelmä Sähköinen

Sytytystulppa NGK BPMR-8Y, kärkiväli 0,65 mm

Polttoaine Sekoite (bensiiniä ja kaksitahtiöljyä)

Polttoaine/öljy-suhde 50: 1 (2%), ISO-L-EGD standardi (ISO/CD 13738), JASO FC/FD ja ECHO Pre-
mium 50: 1 öljyä.

Bensiini Tavallinen bensiini. Suosittelemme vähintään 89 oktaanisen lyijyttömän bensii-
nin käyttöä. Älä käytä polttoainetta, joka sisältää metyylialkoholia tai yli 10% 
etyylialkoholia.

Polttoainesäiliön tilavuus 0,62 l

Käynnistinlaitejärjestelmä Automaattinen narukäynnistin

Kytkin Keskipakoistyyppinen

Voimansiirron akselikokoonpano Puristealumiinia

Vaihteiston välityssuhde 1,53

Voitelujärjestelmä Automaattinen

Teräketjuöljysäiliön tilavuus 0,22 l

Terälaippa ja -ketju (91 VXL) 305 mm (12 tuumaa) hammasjako 9,53 mm (3/8 tuumaa), vahvuus 0,050

Kahvat Oikeakätinen kahva kaasuliipaisimella ja liipaisimen lukituksella

Kantovaljaat Standardi

Joutokäynti 2500 - 3000 r/min

Kytkimen tarttumisnopeus 3800 r/min

Nopeus täydellä kaasulla 9500 - 11500 r/min
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Tekniset tiedot
* Näytetään puomin sijaintiin perustuvat enimmäisarvot.
Oikeus muutoksiin pidätetään ilman ilmoitusvelvollisuutta.

Malli PPT-300ES

pidennetty-
nä

Ekvivalenttinen A-painotettu äänenpaineen taso: (ISO 22868:2011) [±1.0 dB(A)] dB(A) 95,0 94,0

Ekvivalenttinen A-painotettu äänenpaineen taso: (ISO 22868:2011) [±1.0 dB(A)], 
122 sentin jatkeella

dB(A) 92,5

A-painotettu äänenpaineen taso: (ISO 22868:2011) Id ja LwARa = dB(A) 107

Taattu melutaso: (2000/14/EY) LwA = dB(A) 113

Mitattu äänenvoimakkuuden taso: (2000/14/EY) LwA = dB(A) 110

Värinän ekvivalenttinen kokonaisarvo, etukahva [±1.0 m/s2] m/s2 4,9 6,2

Värinän ekvivalenttinen kokonaisarvo, takakahva [±1.0 m/s2] m/s2 5,5 5,3

Värinän ekvivalenttinen kokonaisarvo 122 cm:n jatkeella, etukahva [±1.0 m/s2] m/s2 5,6

Värinän ekvivalenttinen kokonaisarvo 122 cm:n jatkeella, takakahva [±1.0 m/s2] m/s2 5,0

Moottorin enimmäisteho kW 0,93

Akselin enimmäiskierrosnopeus r/min 8500

Moottorin joutokäyntinopeus r/min 2500-3000

Polttoaineen kulutus moottorin enimmäisteholla l/h 0,65

Erityinen polttoaineen kulutus moottorin enimmäisteholla g/h-kW 510
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Vaatimustenmukaisuustodistus
Vaatimustenmukaisuustodistus

Allekirjoittanut valmistaja:

ECHO, INCORPORATED
400 OAKWOOD ROAD
LAKE ZURICH, ILINOIS 60047-1564
USA

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

vakuuttaa täten olevansa yksin vastuussa siitä, että tuote:

BENSIINIKÄYTTÖINEN VARRELLINEN OKSALEIKKURI

Merkki: ECHO
Tyyppi: PPT-300ES

kokoaja:

ECHO, INCORPORATED
400 OAKWOOD ROAD
LAKE ZURICH, ILINOIS 60047-1564
USA

täyttää direktiivien 2006/42/EY ja 2004/108/EY 19. huhtikuuta 2016 asti, 2014/30/EY 20. huhtikuuta 2016 alkaen sekä niiden 
voimassaolevien lisäysten vaatimukset ja on seuraavien standardien mukainen: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11680-1:2011, 
ISO 14982:2009

Myöntäjä: 0404 The Swedish Machinery Testing Institute, Box 7035, SE-754 07 Uppsala, Ruotsi on laatinut EY-tyyppitarkas-
tustodistuksen nro 0404/10/2283

Täyttää direktiivin 2000/14/EY vaatimukset

arviointimenettely on suoritettu ANNEX V -liitteen mukaisesti.

Mitattu äänenvoimakkuuden taso: 110 dB(A)

Taattu melutaso: 113 dB(A)

Sarjanumero 37001001 ja suuremmat

Lake Zurich, 1. tammikuuta 2016

Teknisiä asiakirjoja säilyttää:
Yhtiö: SMP (The Swedish Machinery Institute)
Osoite: Box 4053, SE-904 03 Umeå, Ruotsi

YAMABIKO CORPORATION

Valtuutettu eurooppalainen edustaja, jolla on oikeus laatia
tekniset tiedot.
Yhtiö: Atlantic Bridge Limited 
Osoite: Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 
4GB, UK

Masayuki Kimura Mr. Philip Wicks

Pääjohtaja
Laadunvalvontayksikkö



1Huomautukset ja takakansi

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKIO 198-8760, JAPANI
PUHELIN: 81-428-32-6118. FAKSI: 81-428-32-6145.
X770-002281

X770209-5703
Painettu Japanissa
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