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POLTTOMOOTTORIKÄYTTÖINEN,
4-tahtinen rAIVAUSSAHA 31CC

GA-GGT-31 / 9846

LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN KONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA
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Takuu ei ole voimassa, jos joku muu kuin jälleen-
myyjän valtuuttama huoltoliike on korjannut lai-
tetta.

Pitääksesi takuun voimassa on tuote ja ostokuitti 
esitettävä jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huol-
toliikkeeseen viimeistään 2 kuukautta vian totea-
misen jälkeen.

Kiitos, että valitsit HANDAI-raivaussahan.

Ennen laitteen käyttöönottoa tutustu tähän
omistajan oppaaseen / käyttöohjeeseen
huolellisesti.

Muista noudattaa ohjekirjassa annettuja ohjeita 
ja määräyksiä, jotta laitteesi toimii ja kestää
mahdollisimman pitkään.

Valmistuttaja OVR, 78200 Varkaus, Finland

YLEISET TAKUUEHDOT
Mikäli HANDAI tuotteesi rikkoontuu seuraavista 
syistä: materiaali- ja/tai valmistusvirhe, 12 kuukau-
den sisällä ostopäivästä, lupautuu jälleenmyyjä 
korjaamaan tai vaihtamaan tuotteen.

Takuu ei kata seuraavia virheitä:
- Normaali kuluminen
-  Väärästä käytöstä tai huollon puutteesta johtuva 
rikkoontuminen
- Vieraat esineet, aineet tai onnettomuustapaus 
ovat vahingoittaneet tuotetta

www.handai . f i

SISÄLLYSLUETTELO
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TEKNISET TIEDOT
HANDAI polttomoottorikäyttöinen raivaussaha 31cc

 
Moottorin tiedot

Moottorin tyyppi Ilmajäähdytteinen,
4-tahtinen bensiinimoottori, sylinteri pystyssä

Moottorin iskutilavuus 31 cc

Moottorin suurin teho 0,7 kW / 6500 r/min

Kaasutin Kalvokaasutin

Sytytys Transistori magneetto

Käynnistystapa Narukäynnistys

Polttoaine 98-oktaaninen bensiini

Polttoainesäiliön tilavuus 0,76 litraa

Moottoriosan kuivapaino 3,5 kg

 
Yleistä laitteesta

Automaattinen keskipakoiskytkin, kierukkavaihde, vetoakseli

Vaihteen akselin / moottorin suurin nopeus 7500/9700 r/min (raivaussaha) 
5800/7500 r/min (trimmeri

Joutokäyntinopeus 2500 +/- 150 r/min

Kahvojen tärinäarvo < 15 m/s2

Äänenpaine < 102 dB(A)

Äänen voimakkuus < 120 dB(A)

Välityssuhde 17:22

Terän pyörimissuunta Vastapäivään (ylhäältä katsottuna)

Kahvan tyyppi Kaksoiskahva

Kuivapaino 7,25 kg

Pääputken pituus 1500 mm

Vetoakselin pituus 1522 mm
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YLEISTÄ TURVALLISUUDESTA

Bensiinikäyttöisiä työkaluja käytettäessä on noudatettava
turvallisuusohjeita henkilövahinkojen ja/tai laitevaurioiden
välttämiseksi.

Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
Säästä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Tutustu käyttökytkimiin ja laitteen toimintaan. Laitetta saavat käyttää vain 
henkilöt, jotka ovat lukeneet, ymmärtäneet ja noudattaneet käyttöohjeen oh-
jeita ja varoituksia. Älä anna lasten käsitellä laitetta.

VAROITUS!

VAROITUSMERKINNÄT

Käytä asianmukaisia 
suojakäsineitä käsien suojana

Käytä aina asianmukaisia,
turvallisia, jalkineita
käyttäessäsi raivaussahaa

Raivaussaha on tehokkaasti ja nopeasti leikkaava moottorikäyttöinen työkalu, joten tiettyjä turvalli-
suusohjeita on noudatettava tapaturmien välttämiseksi. Lue käyttöohjeet huolellisesti. Tutustu kaikkiin 
hallintalaitteisiin ja koneen käyttöön. Opettele koneen pysäyttäminen ja irrottaminen nopeasti valjaista.

Tekniset tiedot, selostukset ja kuvitus olivat tarkkoja julkaisuhetkellä, mutta niitä voidaan muuttaa ennalta ilmoittamatta.
Kuvissa voi olla valinnais- ja lisävarusteita, eikä niissä ole välttämättä kaikkia vakiovarusteita.

Tämä symboli ja sana VAROITUS 
tai VAARA kiinnittää huomion ti-
lanteeseen, joka voi johtaa vaka-
vaan loukkaantumiseen tai kuo-
lemaan.

VAROITUS / VAARA
Tuotteen moottorin pakokaasut 
sisältävät myrkyllisiä
kemikaaleja

Lue ja ymmärrä koko käyttöohje / 
omistajan opas.

Käytä aina asianmukaisia suoja-
laseja ja kuulonsuojaimia.

Sammuta moottori ja varmista, 
että leikkuulaite on pysähtynyt 
ennen terän puhdistamista,
irrottamista tai säätämistä.

VAROITUS! Älä muuta raivaussa-
haa millään tavoin.

Varomaton tai virheellinen käyt-
tö voi vammauttaa vakavasti
tai johtaa kuolemaan.
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YLEISIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ
Turvallisuusohjeita on noudatettava. Tätä laitetta on käytettävä kaikkien moottorikäyttöisten laitteiden 
tavoin varovasti. ÄLÄ ALTISTA ITSEÄSI TAI MUITA VAAROILLE. Noudata näitä yleisiä sääntöjä. Älä anna 
muiden käyttää konetta, elleivät ole lukeneet ja ymmärtäneet koneen käyttöohjeita ja hallitse koneen 
käyttöä.

Kaikki varotoimet on tehtävä oikein. Kuten kaikkia 
moottorilaitteita, tätäkin laitetta pitää käsitellä va-
rovasti. ÄLÄ SAATA ITSEÄSI TAI MUITA VAARAAN. 
Noudata näitä yleisiä ohjeita. Älä anna muiden 
käyttää tätä laitetta, elleivät he ole vastuuntuntoi-
sia henkilöitä, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet 
tämän käyttöohjeen ja opetelleet käyttämään lai-
tetta.

- Suojaa aina silmäsi suojalaseilla. Pukeudu oikein, 
älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat 
tarttua koneen liikkuviin osiin. Laita aina jalkaasi 
turvalliset, tukevat ja luistamattomat jalkineet. Pit-
kät hiukset pitää sitoa taakse. Suosittelemme, että 
jalat suojataan raivaustyössä lentäviltä roskilta.

- Tarkasta koko kone. Näkyykö irtonaisia osia (ruu-
veja, muttereita jne.) ja vaurioita? Kiristä löystyneet 
ja vaihda vialliset osat, ennen kuin käytät konetta.

- ÄLÄ KÄYTÄ mitään muita kuin meidän suositte-
lemiamme lisävarusteita. Luvattomat lisävarusteet
voivat saattaa käyttäjän ja sivulliset vakavaan vaa-
raan ja vahingoittaa konetta.

- Älä tahri kahvoja öljyyn tai polttoaineeseen.

- Käytä raivaustyössä oikeanlaisia kahvoja ja valjaita.

- Älä tupakoi, kun sekoitat polttoainetta tai täytät 
säiliötä.

- Älä sekoita polttoainetta suljetussa tilassa tai 
avotulen lähellä. Varmista hyvä tuuletus.

- Sekoita ja säilytä polttoaine selvästi merkityssä 
astiassa, joka on hyväksytty tähän käyttöön.

- Älä avaa polttoainesäiliön korkkia moottorin ol-
lessa käynnissä.

- Älä käynnistä moottoria sisätiloissa. Pakokaasu 
sisältää vaarallista hiilimonoksidia eli häkää.

- Älä yritä säätää moottoria sen käydessä ja kun 
kone on ripustettu valjaisiin. Säädä moottoria
vain, kun kone on asetettu tasaiselle ja puhtaalle 
pinnalle.

- Älä käytä konetta, jos siinä on vika tai jos se on 
huonosti säädetty. Älä käytä sitä koskaan ilman 
suojuksia. Luvattomat lisävarusteet voivat saattaa 
käyttäjän ja sivulliset vakavaan vaaraan ja vahin-
goittaa konetta.

- Tarkista raivattava alue. Kerää pois kaikki roskat, 
jotka voisivat tarttua nailonsiimaan. Kerää pois 
myös sellaiset esineet, jotka trimmeri voisi heittää 
ilmaan.

- Pidä lapset loitolla. Sivullisten pitää pysyä turval-
lisella etäisyydellä. Etäisyyden pitää olla vähintään 
15 metriä.

- Älä jätä konetta ilman valvontaa.

- Älä käytä tätä konetta muuhun kuin tässä käyttö-
ohjeessa kuvattuun tarkoitukseen.

- Älä kurottele. Säilytä aina tasapaino ja tukeva 
asento. Älä käytä konetta, kun seisot tikkailla tai 
muussa epävarmassa paikassa.

- Pidä kädet ja jalat kaukana siimapäästä, kun 
moottori on käynnissä.

- Älä käytä tämän tyyppistä konetta roskien lakai-
suun.

- Älä käytä konetta väsyneenä taikka lääkkeiden 
tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

- Käytä vain ehjää siimapäätä. Jos siima tai siima-
pää osuu kiveen tai muuhun esteeseen, sammuta
moottori ja tarkista, onko siimapää vaurioitunut. 
Rikkinäistä tai tasapainotonta siimapäätä ei saa 
missään tapauksessa käyttää. NOUDATA VARUS-
TEIDEN VAIHTAMISESTA ESITETTYJÄ OHJEITA.
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- Älä säilytä konetta suljetussa tilassa, jossa polt-
toainehöyryt voisivat joutua boilereissa, lämmitti-
missä, uuneissa yms. palavaan tuleen.

- Varmista, että kone toimii turvallisesti ja oikein. 
Tarvittavat osat voit hankkia koneen myyneestä
liikkeestä. Muiden osien ja varusteiden käyttö voi 
aiheuttaa tapaturman tai vaurion ja aiheuttaa ta-
kuun raukeamisen.

- Puhdista kone huolellisesti, varsinkin polttoaine-
säiliö, sen ympäristö ja ilmanpuhdistin.

- Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä, ennen 
kuin lisäät säiliöön polttoainetta. Älä lisää polt-
toainetta moottorin ollessa käynnissä tai kuuma. 
Kun bensiiniä läikkyy, pyyhi roiskeet tarkasti pois 
ja hävitä rievut tai paperit, ennen kuin käynnistät 
moottorin.

- Turvavälin muihin työntekijöihin tai sivullisiin pi-
tää olla ainakin 15 metriä.

- Kun lähestyt konetta käyttävää henkilöä, kiinnitä 
hänen huomionsa ja varmista, että käyttäjä sam-
muttaa moottorin. Älä säikytä tai häiritse trimme-
rin käyttäjää. Se voisi aiheuttaa vaarallisen tilan-
teen.

- Älä koske siimapäähän moottorin ollessa käyn-
nissä. Jos suojusta tai siimapäätä pitää säätää, 
sammuta ensin moottori ja varmista, että siima-
pää on pysähtynyt kokonaan.

- Moottori pitää sammuttaa, kun kone siirretään 
yhdeltä työskentelyalueelta toiselle.

- Varo lyömästä siimapäätä kiviin tai maahan. Koh-
tuuttoman kovakourainen käsittely lyhentää ko-
neen käyttöikää ja tekee tilanteista vaarallisia niin 
itsellesi kuin sivullisillekin.

- Tarkista, onko koneessa löystyineitä tai liikaa kuu-
menneita osia. Jos havaitset jotain epätavallista,
lopeta työ heti ja tarkasta kone huolellisesti. Tar-
vittaessa vie kone huollettavaksi valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen. Älä jatka työtä sellaisella ko-
neella, jossa voi olla vikaa.

- Älä koske moottoria käynnistettäessä tai sen ol-
lessa käynnissä kuumiin osiin kuten äänenvaimen-
timeen tai sytytystulpan korkeajännitejohtoon. 
Jos moottori on ollut käynnissä, äänenvaimennin 

on hyvin kuuma. Älä laita konetta paikkaan, jossa 
on palavaa materiaalia (kuivaa ruohoa tms.) taikka 
palavia kaasuja tai nesteitä.

- Ole erityisen varovainen sateella tai heti sateen 
jälkeen, koska maa voi olla liukas.

- Jos liukastut tai kaadut tai kompastut kuoppaan, 
päästä heti kaasuvipu.

- Varo pudottamasta konetta tai törmäämästä sen 
kanssa esteisiin.

- Ennen kuin ryhdyt säätämään tai korjaamaan ko-
netta, sammuta moottori ja irrota sytytystulpan
hattu sytytystulpasta.

- Kun kone on ollut säilössä pitkään, laske polttoai-
ne pois polttoainesäiliöstä ja kaasuttimesta,
puhdista osat, siirrä kone turvalliseen paikkaan ja 
varmista, että moottori on jäähtynyt.

- Tarkista aika ajoin, että kone toimii turvallisesti ja 
tehokkaasti. Jos kone pitää tarkastaa perusteelli-
sesti, ota yhteys sen myyneeseen liikkeeseen.

- Pidä kone kaukana avotulesta ja kipinöistä.

- Uskotaan, että Raynaudin ilmiöksi kutsuttu, 
tiettyjen ihmisten sormiin vaikuttava sairaus voi 
laueta tärinälle ja kylmyydelle altistuksen vuoksi. 
Tärinälle ja kylmyydelle altistuminen voi aiheuttaa 
kutinaa ja kuumotusta, minkä jälkeen sormista ka-
toaa väri ja ne tulevat tunnottomiksi. Suosittelem-
me seuraavia varotoimia, koska valkosormisuutta 
aiheuttavaa minimialtistusta ei tiedetä.

Pidä kehosi, varsinkin pää, kaula, jalat, nilkat, kä-
det ja ranteet lämpiminä. Paranna verenkiertoa 
heiluttelemalla voimakkaasti käsiäsi usein pidet-
tyjen taukojen aikana; älä myöskään tupakoi.

Rajoita työtuntien määrää. Tee päivänä muita töi-
tä, joissa ei tarvita raivaussahaa eikä muita käsityö-
kaluja. Jos sormet punoittavat ja turpoavat ja sen 
jälkeen muuttuvat valkoisiksi ja niistä lähtee tunto,
keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin altistasi 
kylmälle ja tärinälle.

- Käytä aina kuulonsuojaimia. Pitkäaikainen melu 
voi huonontaa kuuloa ja jopa aiheuttaa kuurou-
den. Kasvot ja pää pitää suojata kokonaan niiden 
suojaamiseksi oksilta ja lentäviltä esineiltä.
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RAIVAUSSAHAN OSAT

- Käytä tukevia, luistamattomia työkäsineitä. Niillä 
saat hyvän otteen raivaussahan kahvoista.
Käsineet vaimentavat myös koneesta käsiin siirty-
vää tärinää.

- VAROITUS: Siimapää on vaarallinen vielä silloin-
kin, kun kone on vasta pysähtymässä.

Katso osien nimet seuraavalta sivulta.
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Koneen mukana tullut TURVALLISUUSOPAS. Lue 
opas ennen käyttöä, ja säilytä se tulevaa tarvetta 
varten. Oppaassa kerrotaan, miten konetta käyte-
tään oikein ja turvallisesti.

1. TERÄ. Pyöröterä ruohon ja pensaiden raiva-
ukseen. Valjaat, metallisuojus ja U-kahvat terän 
käyttöä varten.

2. VARSI JA VETOAKSELI. Varren sisällä on eri-
koisrakenteinen, taipuisa vetoakseli.

3. KAASUVIPU. Kaasuvivussa on jousi, joka pa-
lauttaa vivun joutokäyntiasentoon, kun se pääste-
tään. Moottorin nopeus kiihtyy, kun vipu paine-
taan syvemmälle. Käytä työhön sopivaa nopeutta. 
Älä paina kaasuvipua, kun käynnistät moottorin.

4. VIRTAKYTKIN. Kaasuvivun päällä oleva liuku-
kytkin. Moottorin käydessä liukukytkin on työn-
netty eteen. Moottori sammutetaan vetämällä 
liukukytkin taakse.

5. TURVAVIPU. Avaa lukitus, ennen kuin alat 
kiihdyttää.

6. U –KAHVA. Kahvan voi säätää niin, että työs-
kentelyasento on mukava.

7. VALJAAT. Pituudeltaan säädettävät valjaat, 
joilla
koneen voi ripustaa hartioilleen.

8. ILMANPUHDISTIMEN KANSI. Sisältää
vaihdettavan huopaelementin.

9. POLTTOAINESÄILIÖN KORKKI.

10. POLTTOAINESÄILIÖ. Sisältää polttoaineen
ja polttoainesuodattimen.

11. RYYPPY. Kun painat ryyppyä 7-10 kertaa 
ennen käynnistystä, ilma ja huono polttoaine 
poistuvat polttoainejärjestelmästä ja kaasutin saa 
tuoretta polttoainetta.

12. KURISTIN Kuristin eli rikastin sijaitsee
ilmanpuhdistimen kannessa.

KYLMÄKÄYNNISTYS: Kun moottori on kylmä, sulje 
kuristin (rikastin) vivusta vetämällä. Paina vipu 
alas käyntiasentoon RUN.

13. ROSKASUOJUS. Suojus on kiinnitetty
siimapään yläpuolelle. Se suojaa käyttäjää
heittämällä leikkausroskat sivuun. Älä käytä
konetta ilman suojusta.

14. KATKAISUVEITSI. Katkaisee nailonsiiman
oikeaan 25 cm:n pituuteen (siimapäästä siiman 
kärkeen). Kun siimapäätä napautetaan sen pyö-
riessä maata vasten, siima siirtyy eteenpäin. Jos 
trimmeriä käytetään ilman katkaisuveistä, siima 
pitenee liikaa (yli 15 cm:n pituiseksi), jolloin moot-
torin kierrosluku alenee ja moottori kuumenee ja
voi vaurioitua.

15. SIIMAPÄÄ. Sisältää vaihdettavan nailonsii-
man, joka liikkuu eteenpäin, kun siimapäätä
napautetaan maata vasten siimapään
pyöriessä normaalilla nopeudella.
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RAIVAUSSAHAN KOKOAMINEN
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!
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KAHVAN KIINNITTÄMINEN

TERÄN KIINNITTÄMINEN

Käännä kahva mukavaan työskentelyasentoon
ja kiristä neljälllä ruuvilla M5x25.

Asenna pidin A, kolmisiipinen terä, pidin B ja luki-
tusaluslaatta, tässä järjestyksessä.

Kohdista vaihdekotelon ja pitimen A reiät ja työn-
nä niihin 4 mm:n tappiavain.

Kierrä teränkiinnitysmutteri hylsyavaimella tiukal-
le myötäpäivään.

Laita sokka 2 x 16 paikoilleen.

VASEMMANPUOLEINEN
KAHVA

TAPPIAVAIN (KUUSIOKOLOAVAIN)

VAIHTEISTO

SUOJUS

PIDIN A

REIKÄ

VESAKKOTERÄ

PIDIN B

TEETH WASHER

VASENKÄTINEN 
MUTTERI

SOKKA 2x16

OIKEANPUOLEINEN
KAHVA

KIINNITIN

YLÄKANSI M5x25
RUUVIT

TÄRISEE LIIKAA - SAMMUTA
MOOTTORI VÄLITTÖMÄSTI

Jos terä tärisee, sitä ei ole kiinnitet-
ty oikein. Sammuta moottori välit-
tömästi ja tarkista terä.

Väärin kiinnitetty terä voi aiheuttaa 
tapaturman.

Kun huollat konetta, käytä vain al-
kuperäisiä terälaitteita.

VAROITUS!
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OHJEET RAIVAUSSAHAN
TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN

Lue omistajan opas huolellisesti. Tutustu kaikkiin 
hallintalaitteisiin ja koneen käyttöön.

- Opi pysäyttämään laite ja sammuttamaan moot-
tori. Opettele irrottamaan laite nopeasti valjaista. 

- Älä anna käyttää konetta ilman tarvittavaa opas-
tusta.

- Käyttäjän on suojattava jalat, silmät, kasvot ja 
kuulo.

- Älä luota siihen, että suojus suojaa silmiä sinkoi-
levilta tai lentäviltä kappaleilta.

- Pidä sivulliset, lapset ja lemmikit poissa työsken-
telyalueelta. Älä anna lasten käyttää laitetta tai 
leikkiä sen kanssa.

- Älä päästä ketään kanssasi vaaralliselle alueelle.
Vaarallisen alueen säde on 15 metriä (noin 16 as-
kelta).

- Pyydä vaarallisen alueen lähistöllä oleskelevia
käyttämään silmänsuojaimia.

- Jos laitetta on käytettävä paikassa, jossa on suo-
jautumattomia ihmisiä, käytä pientä kaasua, jotta 
kappaleiden lentelyn vaara olisi pienempi.

- Siirrä liukukytkin asentoon ”seis”, kun moottori
käy joutokäyntiä. Tarkasta liukukytkimen toiminta
ennen leikkaamista. Laitetta saa käyttää vain, kun 
sytytysvirran kytkin toimii oikein. Tarkasta sään-
nöllisesti, että leikkuulaite pysähtyy, kun moottori 
käy joutokäyntiä.

VAROITUS VAARA
Kaikki trimmerit ja raivaussahat heittävät

pieniä kiviä, metallia tai pieniä esineitä
sekä leikattavaa materiaalia. Lue

turvallisen käytön säännöt huolellisesti.

Noudata ohjekirjan ohjeita.

VAROITUS VAARA
Käytä kypärän, visiirin ja kuulonsuojainten

lisäksi tukevia jalkineita, jotka pitävät liukkailla 
pinnoilla. Älä käytä solmiota, koruja tai väljiä 

vaatteita, jotka voivat tarttua koneeseen. Älä käy-
tä sandaaleja tai muita avoimia jalkineita, äläkä 
kulje paljain jaloin.  Käytä tarvittaessa kypärää ja 

visiiriä. Varo takaiskua tai terän heittämistä.

VAARA-ALUE

15 metriä 15 metriä

VAIN KONEEN KÄYTTÄJÄ SAA OLESKELLA 15 METRIN VAARALLISELLA ALUEELLA. KÄYTTÄJÄN 
ON SUOJATTAVA SILMÄT, KORVAT, KASVOT, JALAT JA KEHO. VAARALLISEN ALUEEN REUNAMILLA 

OLESKELEVIEN ON HYVÄ SUOJATA SILMÄNSÄ LENTÄVILTÄ KAPPALEILTA.
VAARA PIENENEE KAUEMPANA VAARAVYÖHYKKEESTÄ.
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SIIMAPÄÄN KÄYTTÄMINEN

VAROITUS VAARA
Muovisuojuksen on oltava paikallaan käytettäes-

sä siimapäätä. Siima voi muuten heilua liikaa.
Käytä aina muovisuojusta katkaisuveitsineen, 

kun käytät siimapäätä.

VAROITUS VAARA
Jos kallistat päätä väärään suuntaan, roskat 

lentävät sinua kohti. Jos pidät siimapäätä vaaka-
suorassa niin, että se leikkaa koko kehällä, roskat 

lentävät sinua kohti, vastus
hidastaa moottoria ja siimaa kuluu paljon.

VAROITUS VAARA
Käytä vain laadukasta 2,5 mm monofilamentsii-
maa. Älä käytä metallilankaa tai metallivahvis-

teista siimaa. Täytä siimapäähän vain
oikean läpimittaista nailonsiimaa.

VAROITUS VAARA
Ole erittäin varovainen paljaissa paikoissa
tai hiekka- ja sorapinnoilla, koska siima voi

heittää pieniä kivenkappaleita suurella
nopeudella. Suojus ei pysäytä kappaleita,
jotka sinkoavat takaisin kovilta pinnoilta.

Kallista päätä niin, että sen leikkaava puoli liikkuu 
poispäin sinusta. (Katso kuva vasemmalla)

Roskat lentävät silloin poispäin sinusta.

Siimapää pyörii myötäpäivään.

Katkaisuveitsen pitää olla suojuksen oikealla puo-
lella.
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TRIMMAAMINEN siimapäällä
Syötä siimaa varovasti materiaaliin, jota leikkaat. 
Kallista päätä hitaasti niin, että roskat lentävät 
poispäin. Jos leikkaat lähellä aitaa, seinää tai puu-
ta, lähesty niin, että esteestä sinkoilevat roskat len-
tävät pois.

Liikuta päätä hitaasti, kunnes ruoho on leikattu 
esteeseen asti, mutta älä syötä siimaa esteeseen 
asti. Jos leikkaat kohti verkkoaitaa, etene vain aita-
materiaalin lähelle. Jos menet liian pitkälle, metal-
lilanka katkaisee siiman.

Rikkakasvien varsia voi katkaista yhden kerrallaan. 
Aseta siimapää lähelle varren alapäätä, ei korkeal-
le, jolloin kasvi voisi heilahdella ja tarttua siimaan. 
Katkaise varsi hitaasti siiman päällä.

PINNAN KUORIMINEN
JA REUNOJEN VIIMEISTELY
Siimapää pidetään tällöin jyrkässä kulmassa. Pin-
nan kuoriminen tarkoittaa kasvuston poistamista 
ja maan jättämistä paljaaksi.

Reunojen viimeistely on ruohon leikkaamista kä-
vely- tai ajoteiden reunoista. Pidä kone jyrkässä 
kulmassa ja asennossa, jossa roskat ja irtoileva 
maa sekä kivet eivät lennä sinua kohti, vaikka ne 
osuisivat kovaan pintaan.

Kuvissa on esimerkki pinnan kuorimisesta ja reu-
nojen viimeistelystä, mutta jokaisen on haettava 
itselleen sopivat asennot kokeilemalla. Katkaise 
varsi hitaasti siiman  päällä.

PINNAN
KUORIMINEN

REUNOJEN
VIIMEISTELY

VAROITUS VAARA
Älä käytä terästerää

reunojen viimeistelyyn
tai pinnan kuorimiseen

VAROITUS VAARA
Älä leikkaa alueita, joilla on aitalankaa.

Käytä aina suojavaatteita.
Älä leikkaa kohteita, joita et näe selvästi.VÄLTÄ

AITALANKOJA
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RAIVAUS- / VESAKKO-
TERÄN KÄYTTÄMINEN

TERÄN KÄYTTÄMINEN
Teriä on monen tyyppisiä, mutta kaksi yleisimmin 
käytettyä ovat vesakkoterä ja raivausterä.

VESAKKOTERÄN KÄYTTÄMINEN
Vesakkoterällä leikataan enintään 20 mm läpimit-
taisia pensaita ja rikkakasveja.

Raivausterän KÄYTTÄMINEN
Raivausterää voidaan käyttää 20-75 mm vahvui-
sen kasvuston leikkaamiseen.

KÄYTÄ AINOASTAAN ALKUPERÄISIÄ  TERIÄ 
RAIVAUSSAHASSA!

SÄHKÖ-          METALLI- KUMI
KAAPELIT          PYLVÄÄT

VARO KOSKETTAMASTA / ÄLÄ KOSKE
NÄITÄ KOHTEITA TERÄLLÄ

KIVET   TIILI     AIDAT

VAROITUS VAARA

VAROITUS VAARA
Käytä valjaita aina. Säädä valjaat ja kiinnike niin, 

että koneen teräosa on riippuu jonkun verran irti 
maasta. 

Leikkuupään ja metallisuojuksen on oltava 
vaaka-asennossa joka suuntaan.

Kanna moottoria aina oikealla puolellasi.

VAROITUS VAARA
Älä käytä tylsää, halkeillutta tai vaurioitunutta 

metalliterää.

Tarkasta ennen leikkaamista, onko kohteessa 
kiviä, metallipylväitä tai lankaa rikkoutuneesta 
aidasta. Jos estettä ei voi poistaa, merkitse se

niin, että sen voi välttää. Kivet ja metalli tylsyttä-
vät tai vaurioittavat terän. 

Metallilangat voivat tarttua päähän ja pyöriä 
ympäriinsä tai lentää ilmaan.

VAROITUS VAARA
ÄLÄ KÄYTÄ RAIVAUSSAHAA

PUIDEN KAATAMISEEN!

TÄRKEÄÄ - HUOMIOI
RAIVAUSTERÄÄ JA VESAKKOTERÄÄ

KÄYTTÄESSÄ METALLISESTA TERÄSUOJASTA 
TULEE EHDOTTOMASTI POISTAA

MUOVISUOJUKSEN KIINNITYSRUUVIT! 
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NIITTÄMINEN
Pidä terä vaakasuorassa ja liikuta kaaressa. Saat 
leikattua ruohon ja rikkakasvit nopeasti. Älä niitä 
suuria, sitkeitä rikkakasveja tai puumaista kasvus-
toa.

SAHAAMINEN
Käytä raivausterää, jos rikkakasvit ovat liian paksu-
ja ja vahvoja niitettäväksi.Jos terä potkaisee takai-
sin, se voi olla tylsä tai materiaali on paksua ja
kovaa, että vesakkoterä on korvattava raivauste-
rällä.

Enintään 70 mm vahvuiset kasvustot, jotka ovat 
liian paksuja niitettäväksi, voidaan kaataa sahaa-
malla.

Sahattaessa on päätettävää, käyttääkö terän pois-
päin vetävää puolta, joka heittää roskat kohti käyt-
täjää, vai roskat poispäin heittävää puolta, jolloin 
terä saattaa potkaista takaisin.

Katkaise puu niin, että se kaatuu poispäin. Jos puu 
kaatuu kohti konetta, terä voi jäädä kiinni tai pot-
kaista takaisin. 

Älä pakota terää. Älä muuta kulmaa, kun olet aloit-
tanut sahaamisen. Älä käytä painetta tai vipuvoi-
maa, joka voi saada jäämään kiinni tai halkeamaan.

Voit niittää kumpaankin suuntaan tai vain yhteen 
suuntaan niin, että roskat lentävät poispäin. Käytä 
silloin terän poispäin pyörivää puolta. Kallista te-
rää samalle puolelle. Osa roskista lentää sinua koh-
ti, jos niität kumpaankin suuntaan.

HUOMAA
Älä leikkaa vesakkoterällä puita,

joiden paksuus yli 15 - 20 mm.

VESOJEN SAHAAMINEN

TERÄN
JUMITTUMINEN

ÄLÄ SAHAA
RAIVAUSSAHALLA
SUURIA PUITA
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POLTTOAINE JA ÖLJY

- Käytä vain bensiiniä, joka EI sisällä etanolia tai metanolia (alkoholia).
- Käytä laadukasta lyijytöntä bensiiniä, jonka oktaaniluku on vähintään 89 - suosittelemme 98-okt.
- Näin estät polttoaineputkien ja moottorin muiden osien mahdolliset vauriot.

1. Moottorin öljytaso
MUISTA!
- Jos käynnissä olevassa moottorissa on liian vä-
hän öljyä, se vahingoittua pahasti.

- Kun öljy tarkistetaan, moottorin on vaakasuoras-
sa ja pysähdyksissä.

a. Aseta moottori bensiinisäiliö alaspäin ja vaaka-
suorassa tasaiselle alustalle.

b. Avaa öljytulppa ja tarkista öljytaso: öljyn pinnan 
pitää olla täyttökaulan yläreunan tasalla.

c. Jos taso on liian alhaalla, kaada moottorin suo-
siteltua öljyä niin, että sen pinta nousee yläreunan
tasalle.

Jos moottoria käytetään yhtä mittaa yli 10 tuntia, 
tarkista öljytaso 10 tunnin välein ja lisää tarvittaes-
sa lisää öljyä.

Käytä nelitahtiöljyä tai vastaavaa tehokkaasti pe-
sevää ja laadukasta moottoriöljyä, joka ylittää 
Yhdysvaltain autonvalmistajien vaatimukset SG-, 
SF-luokiteltujen öljyjen astioihin on merkitty tämä 
luokitus. Normaalilämpötiloissa suositellaan öljyä, 
jonka juoksevuus (viskositeetti) on SAE 10W-30.

MUISTA! Jos käytetään 2-tahtiöljyä tai öljyä, jolla 
ei ole pesuvaikutusta, moottorin käyttöikä voi ly-
hentyä.

VAROITUS

- Älä täytä säiliötä kokonaan
- Älä tankkaa suljetussa, huonosti tuulettuvassa tilassa
- Älä tankkaa lähellä avotulta tai kipinöitä
- Pyyhi roiskunut polttoaine pois ennen moottorin käynnistämistä
- Älä tankkaa, kun moottori on kuuma

2. Polttoaine
Käytä autoissa käytettävää lyijytöntä bensiiniä. Älä 
käytä vanhentunutta tai likaista bensiiniä äläkä öl-
jyn ja bensiinin seosta. Varo päästämästä polttoai-
nesäiliöön likaa tai vettä.

VAROITUS!
- Polttoaine on erittäin herkästi syttyvää ja voi tie-
tyissä tilanteissa aiheuttaa tulipalon ja räjähdyk-
sen.

- Lisää bensiiniä hyvin tuuletetussa paikassa ja 
moottorin ollessa sammutettuna. Kun lisäät moot-
toriin polttoainetta, älä tupakoi äläkä päästä lähel-
le kipinöitä tai liekkejä, älä myöskään siellä, missä 
polttoainetta säilytetään.

- Älä täytä polttoainesäiliötä liikaa (täyttökaulas-
sa ei saa olla polttoainetta). Muista sulkea säiliön 
tulppa huolellisesti polttoaineen lisäämisen jäl-
keen.

- Varo läikyttämästä polttoainetta. Läikkynyt polt-
toaine tai bensiinihöyry voi syttyä palamaan. Jos 
polttoainetta läikkyy, varmista, että se on kuivattu 
pois ennen kuin moottori käynnistetään.

- Vältä bensiinin toistuvaa tai pitkään kestävää 
kosketusta ihoon; varo myös siitä nousevan
höyryn hengittämistä.
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KÄYTTÖVALMISTELUT
KÄYTÄ VAIN BENSIINIÄ, JOKA EI SISÄLLÄ ETANOLIA TAI METANOLIA (ALKOHOLIA). NÄIN ESTÄT 
POLTTOAINEPUTKIEN JA MOOTTORIN MUIDEN OSIEN MAHDOLLISET VAURIOT. ÄLÄ SEKOITA 
SUORAAN MOOTTORIN POLTTOAINESÄILIÖSSÄ.

TÄRKEÄÄ: Väärän seoksen käyttäminen voi vaurioittaa moottoria.

MUISTA!
- Alkoholia sisältävän polttoaineen käytön aiheuttamat polttoainejärjestelmän vauriot tai teho-ongel-
mat eivät ole meidän vastuullamme, eikä takuu kata niitä. Emme vastaa metanolipitoisen polttoaineen 
käytön seurauksista, koska tällaisen polttoaineen sopivuutta ei ole selvitetty.

- Ennen kuin ostat polttoainetta vieraasta paikasta, yritä selvittää, sisältääkö se alkoholia. Jos sisältää, 
selvitä alkoholin tyyppi ja prosenttiosuus. Jos käytät polttoainetta, joka sisältää tai jonka luulet sisältä-
vän alkoholia, ja havaitset oireita, vaihda bensiinin, joka ei varmasti sisällä alkoholia.

- Älä täytä polttoainesäiliötä aivan täyteen (alle 3/4).
- Älä lisää polttoainetta säiliöön suljetussa, huonosti tuuletetussa paikassa.
- Älä lisää polttoainetta paikassa, jossa lähellä on avotuli tai kipinöitä.
- Pyyhi läikkynyt polttoaine pois, ennen kuin yrität käynnistää moottorin.
- Älä yritä lisätä polttoainetta, kun moottori on kuuma.

TARKASTUKSET ENNEN TYÖSKENTELYÄ
1. Varmista, ettei koneessa ole löystyneitä ruuveja tai muttereita.

2. Tarkista, onko ilmanpuhdistin likainen. Puhdista ilmanpuhdistin ennen työn aloittamista.

3. Varmista, että suojus on lujasti paikoillaan.

4. Varmista, että polttoainetta ei vuoda.

5. Varmista, että terä on ehjä.

Tämän laitteen moottorin pakokaasupäästöt sisältävät kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa syö-
pää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymiseen liittyviä ongelmia.

VAROITUS VAARA
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KÄYNNISTYS JA PYSÄYTTÄMINEN

Kylmän moottorin
käynnistäminen
1. Aseta kytkin asentoon ”START”.

2. Pumppaa käsipumpulla/ryypyllä 7-10 kertaa,
kunnes siihen virtaa polttoainetta.

3. Sulje kuristin (rikastin) vivusta vetämällä.

4. Nykäise käynnistyskahvasta, kunnes moottori 
lupaa.

5. Paina kuristinvipu sisään. (Jos moottoria pyöri-
tetään liikaa kuristin suljettuna, moottori tulvii ja 
käynnistyy vaikeasti.)

6. Nykäise käynnistyskahvasta, kunnes moottori 
käynnistyy.

7. Anna moottorin lämmetä muutaman minuutin
ajan, ennen kuin alat käyttää konetta.

LÄMPIMÄN moottorin
käynnistäminen
- Jos säiliötä ei ajettu tyhjäksi, moottorin pitäisi 
käynnistyä 1-3 vedolla. ÄLÄ KÄYTÄ RIKASTINTA.

- Jos säiliö on tyhjä, täytä se ja toista kylmän moot-
torin käynnistämisen vaiheet 3 - 7.

MOOTTORIN PYSÄYTTÄMINEN
- Siirrä katkaisin asentoon STOP.

HUOMIOI
Käynnistyskahvasta vedettäessä vedä aina 

kevyesti ennen lopullista vetäisyä,
saadaksesi vetolaitteesta ”löysät” pois.
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KUNNOSSAPITO JA HUOLTO
ILMANSUODATIN
- Ilmansuodattimeen kertynyt lika heikentää 
moottorin suorituskykyä. Polttoainetta kuluu 
enemmän ja moottoriin pääsee kuluttavia hiukka-
sia. Puhdista ilmansuodatin tarpeeksi usein.

- Kevyen pintapölyn voi poistaa helposti naputte-
lemalla suodatinta. Paksut kerrokset on pestävä 
pois sopivalla liuottimella. Avaa kannen nuppi ja 
poista ilmansuodattimen kansi.

KAASUTTIMEN SÄÄTÄMINEN
Säädä kaasutinta vain tarvittaessa.

Jos kaasuttimen kanssa on ongelmia, ota 
yhteys myyjään. Virheellinen säätö voi 
vaurioittaa moottori ja mitätöidä takuun.

POLTTOAINEENSUODATIN
- Polttoainesäiliössä on suodatin. Suodatin on 
polttoaineputken vapaassa päässä. Sen voi pois-
taa tankin aukon kautta metallilankakoukulla tai 
vastaavalla.

- Tarkasta suodatin ajoittain. Estä pöly pääsy polt-
toainesäiliöön. Tukkeutunut suodatin vaikeuttaa 
käynnistämistä ja heikentää moottorin suoritus-
kykyä.

- Vaihda suodatin, jos se on likainen.

- Jos säiliön sisäpuoli on likainen, huuhteleminen 
bensiinillä voi auttaa.

SYTYTYSTULPAN
TARKASTAMINEN
Älä irrota tulppaa kuumasta moottorista, koska 
kierteet voivat vaurioitua.

- Puhdista tai vaihda tulppa, jos siinä paksuja öljy-
kerroksia.
- Vaihda tulppa, jos keskielektrodin pää on pyöris-
tynyt.

RIKASTIN
SUODATTIMEN
KANNEN NUPPI

- Kärkiväli 0,6-0,7 mm (.023”-.028”)
- Kiristysmomentti =145-155 kpm (125-135in.lb)
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KULJETUS JA VARASTOINTI

VIANMÄÄRITYS

KULJETUS JA KÄSITTELY
- Suojuksen on oltava paikallaan kuljetettaessa ja 
käsiteltäessä laitetta.

SUOJUKSEN ASENTAMINEN
- Puhdista suojus ja asenna paikallaan. Aseta sitten 
tappi suojuksen aukkoon.

- Sammuta moottori, kun siirryt kohteesta toiseen.

- Äänenvaimennin on kuuma vielä moottorin sam-
muttamisen jälkeen. Älä koske kuumia osia.

- Varmista, että säiliöstä ei vuoda polttoainetta.

PITKÄAIKAINEN VARASTOINTI
- Tarkasta, puhdista korjaa tarvittaessa.

- Tyhjennä polttoainesäiliö kokonaan.

- Käynnistä moottori, jolloin polttoaineputki ja
kaasutin tyhjenevät.

MOOTTORI EI KÄYNNISTY
- Tyhjennä vanha polttoaine säiliöstä

- Tarkasta, että polttoainetta on tuoretta ja puh-
dasta.

- Tarkasta, että polttoaineen suodatin puhdas. 
(Vaihda suodatin tarvittaessa).

- Irrota sytytystulppa ja kaada teelusikallinen puh-
dasta 2-tahtimoottoriöljyä sytytystulpan aukosta 
sylinteriin.

- Säilytä puhtaassa, kuivassa, pölyttömässä tilassa.

Viat, kuten käynnistysvaikeudet, toimintahäiriöt ja suorituskyvyn puutteet voidaan yleensä estää, kun 
kaikkia käyttö- ja huolto-ohjeita noudatetaan huolellisesti.

- Tarkasta, että ilmansuodattimen osat ovat puh-
taat.

- Asenna uusi, oikein säädetty sytytystulppa.

- Jos koneen kanssa on vakavia ongelmia, älä yritä 
korjata niitä itse, vaan toimita kone huoltoon.

TERÄSUOJUS

TERÄSUOJUS

TERÄNSUOJUKSEN KIINNITYS
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OIRE: MOOTTORI EI KÄYNNISTY TODEN-
NÄKÖINEN SYY

KORJAUS

Sylinterin
puristus-
paine
normaali

Sytytys-
tulppa
kipinä
normaali

Polttoainejärjestelmän häiriö
Polttoainesäiliö
on tyhjä tai suoda-
tin on tukossa

Täytä säiliö
Puhdista suodatin

Polttoaine-
järjestelmä 
normaali

Polttoaine

Polttoaine likaista

Vettä polttoain-
eessa

Liikaa polttoainet-
ta sylinterissä

Väärä seossuhde

Vaihda polttoaine

Irroita sytytytulppa 
ja kuivaa se

Käytä oikeaa seosta

Polttoaine-
järjestelmä 
normaali

Suur-
jännite-
johto

kipinä
normaali

Sytytystulppa

Sytytystulpassa 
öljy jäämiä

Sytytystulpan eri-
ste vaurioitunut

Kärkiväli on liian 
pieni tai suuri

Puhdista sytytys-
tulppa

Vaihda sytytys-
tulppa

Säädä kärkiväliksi 
0,6-0,7mm

Sytytystulpan kipinä
epänormaali

Sytytystulpan 
johto irronnut tai 
katkennut

Puola löystynyt

Vaihda tai kiristä
johto

Kiristä puola

Polttoaine-
järjestelmä 
normaali

Sytytys-
järjestelmä 
normaali

Puristuspaine on liian matala

Männänrengas 
syöpynyt tai kat-
kennut

Männänrengas 
jumittunut
 
Sytytystulppa 
löystynyt

Sylinterin ja 
kampikammion 
välinen liitos vuo-
taa

Vaihda uusi

Poista karsta män-
nästä/männänren-
kaasta

Kiristä

Korjaa

Puristuspaine normaali

Suurjännitejohdon
ja tulpan huono 
kosketus

Virtakytkimen vika
tai oikosulku

Kiinnitä johto kun-
nolla sytytystulp-
paan

Korjaa tai vaihda
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OIRE: TEHO KATEISSA TODEN-
NÄKÖINEN SYY

KORJAUS

Liekkejä pakoputkesta kaasutettaessa

Pakokaasu on ohutta, kaasutin
“paukuttaa” takaisinpäin

Polttoaineensuodatin 
tukossa, liian vähän polt-
toainetta

Äänenvaimennin öljyisen 
lian tukkima

Puhdista suodatin, puhdista
polttoainejärjestelmä, säädä
kaasutin

Poista öljyinen lika

Puristuspaine on liian pieni Mäntä, männänrengas,
sylinteri kulunut

Vaihda mäntä,
männänrengas

Moottori vuotaa Sylinterin ja kampikam-
mion välinen liitos vuotaa

Kiristä, korjaa

Kampiakselin pää vuotaa Tiiviste on vioittunut Vaihda tiiviste

Moottori ylikuumenee

Palotilassa öljyisiä
kerrostumia

Vältä pitkäaikaista käyttöä,
suuria kierroksia ja raskasta
kuormaa.

Poista kerrostumat

OIRE: MOOTTORI KÄY 
EPÄTASAISESTI

TODEN-
NÄKÖINEN SYY

KORJAUS

Moottorista kuuluu
nakutusta

Mäntä, männänrengas,
sylinteri, männäntappi,
kiertokangen laakeri
kulunut

Vaihda mäntä / männänren-
gas / männäntappi / kierto-
kangen laakeri

Metallinen nakuttava ääni Moottori ylikuumenee

Palotilassa karstaa

Bensiini on sopimatonta

Vältä pitkäaikaista käyttöä,
suuria kierroksia ja raskasta
kuormaa

Poista karstat

Vaihda polttoaine

Sytytyshäiriö Vettä polttoaineessa

Sytytystulpan kärkiväli
on väärä

Vaihda polttoaine

Säädä tulpan kärkiväliksi 0,6-
0,7mm

OIRE: MOOTTORI
SAMMUU YLLÄTTÄEN

KORJAUS

Polttoaine lopussa
Sytytystulppa likainen, suurjännitejohto
irti tai oikosulku

Lisää polttoainetta
Poista lika, kiinnitä
johto kunnolla
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HUOLTOPÄIVÄKIRJA
Päivämäärä Suoritetut toimenpiteet Huoltopaikka


