
OMISTAJAN OPAS / KAYTTOOHJEKIRJA 

■■ ■■ 

POLTTOMOOTTORIKATITOINEN 

RAIVAUSSAHA 52CC 

GA-GGT-52 / 9842 

LUE NAMA OHJEET HUOLELIA ENNEN KONEEN KimtitiNOTTOA 

WWW.HANDAi.Fi 















13. LEIKKUULAITTEEN SUOJUS
on leikkuulaitteen paalla. Ohjaa lentelevat roskat 
pois kayttajasta. Ala kayta konetta ii man suojusta. 

14 

15 

14. KATKAISUTERA 15. SIIMAPAA
Katkaisee siiman oikean mittaiseksi (180 mm), kun Sisaltaa vaihdettavan 
siimaa syotetaan painamalla paa maata vasten. nailonsiiman. 
Jos katkaisutera puuttuu, siima on liian pitka (yli 
180 mm), kone hidastuu ja moottori kuumenee lii-
kaa tai vaurioituu. 

RAIVAUSSAHAN KOKOAMINEN (VANHA MALLI) 
MUOVISEN ROSKA- / 

TERASUOJUKSEN ASENTAMINEN 
■ 

Vaihteisto 

RUUVIT 

M5x16 

SUOJUS 

Kiinnita suojus akseliin, mukana toimitetulla kiin
nikkeella ja ruuveilla. Kirista ruuvit, kun suojus on 
oikeassa asennossa. 

VAROITUS / HUOMIO 

SIIMAPAAN ASENTAMINEN 
Kohdista adapterilevyn reika akselin 
reikaan ja asenna lukitustyokalu. 
Kaanna siimapaata (myotapaivaan), 
kunnes se on tiukasti kiinni. 
Poista lukitustyokalu. 
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RAIVAUSSAHAN KOKOAMINEN (UUSI MALLI)

MUOVISEN TERÄSUOJUKSEN
KIINNITTÄMINEN

SIIMAPÄÄN ASENTAMINEN

KIINNITIN

SUOJUS

M5x16
RUUVIT

VAIHTEISTO

Kiinnitä suojus varressa olevaan kannattimeen
mukana tulleilla ruuveilla.

Kiristä ruuvit, kun suojus on oikeassa
asennossa.

Kohdista sovitinlevyn reikä akselissa olevan reiän 
kohdalle ja kiristä avaimella.

Kiristä siimapää tiukasti akselille
(myötäpäivään kiertämällä).

Ota avain pois.

Virheellinen asennus voi rikkoa 
laitteen ja/tai aiheuttaa VAKA-
VAN VAARAN tai VAMMAN

VAROITUS!



KAHUOJEN ASENTAMINEN 

Kannatin Vasen kahva 

Aseta kiristin, ylempi ja alempi kannake seka jousi 
ylla olevan kuvan mukaisesti ja kirista kahvat kan
nakkeiden valiin. 

Kun haluat saataa kahvan asentoa loysaa kiristinta 
ja muuta asento sellaiseksi etta laitetta on mukava 
kayttaa. 

Huom! Lopuksi kirista kiristin tiukalle 
Kahvat voidaan saataa kayttajan mieltymyksen 
mukaan. 

■■ 

TERAN ASENTAMINEN 
Asenna pidin A, kolmilapainen tera, pidin B, kansi ja ham
mastettu aluslevy. Lukitse vasenkatisella pultilla. 

Kohdista vaihteen ja pitimen A reika, tyonna reikaan 5=4 
mm kuusiokolo/ tuurna. 

Kirista teran kiinnitysruuvi lenkkiavaimella myotapaivaan. 

VAROITUS &HUOMIO 
LIIKAA TARINAA - PYSAYTA MOOTTORI HETI 

Jos tera tarisee liikaan, sita ei ole asennettu oikein. 
Sammuta moottori ja tarkasta tera. 

Vaarin asennettu tera vaarantaa turvallisuuden. 

Kayta vain alkuperaisia leikkuulaitteita, kun huollat konetta. 

KUUSIOKOLO AVAIN 

ll 
VAIHTEISTO 

VAIHTEISTON 
--- SUOJUS 

�- PIDl�_A� REIKA 

� 
VESAKKOTERI\

�-- PIDINB

�����:
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®- MUTTERI
(VASEMMAN 
KA.DEN KIERRE) 






























