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 Tärkeää! 

Laitetta käytettäessä täytyy noudattaa joitakin 
turvallisuustoimia vammojen ja vahinkojen 
välttämiseksi. 

Lue käyttöohjeet ja turvallisuustiedot huolellisesti. 
Pidä nämä käyttöohjeet suojatussa paikassa niin, 
että tieto on aina saatavissa. Jos annan laitteen 
toiselle henkilölle, luovuta myös nämä käyttöohjeet 
ja turvallisuustiedot. Emme ota mitään vastuuta 
vahingoista tai onnettomuuksista, jotka johtuvat 
näiden ohjeiden ja turvallisuustietojen 
noudattamatta jättämisestä. 

 

1. Käsikäyttöisien 
ruohonleikkurien 
turvallisuusohjeet 

Huom 

1. Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu laitteen 
asetuksiin ja oikeaan käyttöön. 

2.  Älä koskaan anna henkilöiden, jotka eivät 
tunne työkalua tai jotka eivät ole lukeneet näitä 
ohjeita, käyttää työkalua. Ota yhteyttä valtion 
virastoon liittyen ruohonleikkurin laillisiin 
käyttöikärajoihin. 

3. Älä koskaan leikkaa nurmikkoa ihmisten - 
erityisesti lapsien tai eläinten - välittömässä 
läheisyydessä. Pidä aina mielessä, että 
käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista, joissa 
toiset ja/tai heidän omaisuutensa ovat 
osallisina. 

4. Jos annan laitteen toiselle henkilölle, 
luovuta myös nämä käyttöohjeet ja 
turvallisuustiedot. 

5. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten 
henkilöiden käytettäväksi (mukaan lukien 
lapset), joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt 
ovat heikentyneet tai joilla ei ole käytön 
vaatimaa kokemusta tai tietoa, paitsi jos 
paikalla on heidän turvallisuudestaan vastaava 
henkilö, joka seuraa tilannetta ja antaa heille 
ohjeita laitteen käytöstä. Lapsia tulee vahtia 
sen varmistamiseksi, että he eivät leiki 
laitteella. 

 

Alustavat toimet 

1. Käytä aina tukevia, liukumattomia kenkiä ja 
pitkiä housuja nurmikkoa leikatessasi. Älä 
koskaan leikkaa nurmikkoa paljain jaloin tai 
sandaaleissa. 

2. Tarkista alue, jolla laitetta tullaan käyttämään, 
ja poista kaikki esineet, jotka voivat joutua 
ränniin ja voimakkaasti sinkoutuneiksi. 

3. Varoitus: bensiini on erityisen syttyvää! Tästä 
syystä: 

- Säilö bensiiniä vain säiliöissä, jotka on 
suunniteltu bensiinipohjaisille nesteille. 

- Täytä polttoainesäiliö ainoastaan avoimella 
alueella, äläkä tupakoi sitä tehdessäsi. 

- Täytä aina ruohonleikkurin polttoainesäiliö 
ennen moottorin käynnistämistä. Varmista 
aina, että polttoainesäiliön korkki on kiinni 
moottorin ollessa käynnissä ja leikkurin ollessa 
kuuma. Älä myöskään täytä polttoainesäiliötä 
tällaisissa olosuhteissa. 

- Jos bensiiniä on läikkynyt, älä missään 
olosuhteissa yritä käynnistää moottoria. Siirrä 
laite vaikutusalueelta ensin. Vältä moottorin 
käynnistämistä, kunnes bensiinihöyryt ovat 
haihtuneet kokonaan. 

- Turvasyistä bensiinisäiliö ja muut säiliöt tulee 
vaihtaa, jos ne vahingoittuvat. 

4. Vaihda vialliset äänenvaimentimet. 

5. Ennen ruohonleikkurin käyttöä tarkista silmä 
määräisesti, että terä, asennuspultit ja koko 
leikkauskokoonpano ovat hyvässä 
käyttökunnossa, eivätkä kuluneita tai 
vahingoittuneita. Epätasapainon estämiseksi 
vaihda kuluneet tai vahingoittuneet terät ja 
asennuspultit ainoastaan kokonaisuuksina (jos 
soveltuvaa). 

6. Huomioi, että jos ruohonleikkurissa on 
enemmän kuin yksi terä, yhden terän 
pyöriminen voi saada muutkin liikkumaan. 

 

Käsittely 

1. Älä anna polttomoottorin käydä suljetuilla 
alueilla, koska vaarallinen hiilimonoksidikaasu 
saattaa kerääntyä. 

2. Leikkaa ruoho ainoastaan kirkkaassa 
auringonvalossa tai hyvin valaistuissa 
olosuhteissa. Vältä laitteen käyttöä märässä 
ruohikossa niin pitkälti kuin mahdollista. 

3. Pidä aina hyvä jalansija mäissä. 

4. Käytä laitetta vain kävelytahtia. 

5. Laitteet pyörillä: leikkaa mäkien ruoho aina 
sivuttain, eikä suoraan alas tai ylös. 

6. Ole erittäin varovainen, kun muutat suuntaa 
mäessä. 

7. Älä leikkaa erityisen jyrkkiä rinteitä. 

8. Ole aina erityisen varovainen leikkuria 
kääntäessäsi ja vetäessäsi sitä itseäsi kohti. 

9. Sammuta ruohonleikkuri ja varmista, että terät 
ovat pysähtyneet aina, kun leikkuria täytyy 
kallistaa sen kuljettamiseksi muun kuin 
ruohikon ylitse, ja aina, kun se täytyy siirtää 
leikattavalta alueelta ja alueelle. 

10. Älä koskaan käytä ruohonleikkuria, jos terä tai 
turvaristikot ovat vahingoittuneet, tai ilman 
kiinteitä suojia kuten esteet ja/tai ruohon 
kerääjät. 

11. Älä säädä tai ylitä moottorin nopeusasetuksia. 

12. Vapauta moottorin jarru ennen kuin käynnistät 
sen. 
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13. Ole varovainen moottoria käynnistäessäsi, ja 

noudata valmistajan ohjeita. Varmista, että 
jalkasi ovat tarpeeksi kaukana ruoholeikkurin 
terästä! 

14. Älä kallista ruohonleikkuria käynnistäessäsi 
moottoria, ellei sitä tarvitse nostaa maasta 
hieman käynnistämiseksi. Siinä tapauksessa 
kallista ruohonleikkuria niin vähän kuin 
mahdollista ja nosta vain käyttäjän vastaista 
reunaa. 

15. Älä koskaan käynnistä moottoria seisoessasi 
rännin edessä. 

16. Älä koskaan liikuta käsiäsi tai jalkojasi liikkuvia 
osia kohden tai niiden alle. Pysy aina poissa 
rännin aukosta. 

17. Älä koskaan nosta tai kanna ruohonleikkuria 
moottorin ollessa käynnissä. 

18. Sammuta moottori ja irrota sytytystulppa sekä 
varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat täysin 
pysähtyneitä: 

- ennen kuin irrotat rännin tukkeita tai esteitä. 

- ennen kuin suoritat mitään tarkastuksia, 
puhdistuksia, ylläpitoa tai muuta työtä 
ruohonleikkurin parissa.  

- jos ruohonleikkuri osuu vieraaseen 
esineeseen, tarkista se vahinkojen varalta ja 
suorita tarvittavat korjaukset ennen leikkurin 
uudelleen käynnistämistä ja työn jatkamista. 
Jos ruohonleikkuri alkaa täristä erityisen 
voimakkaasti, sammuta se välittömästi ja 
tarkista se. 

19. Sammuta moottori ja varmista, että kaikki 
liikkuvat osat ovat täysin pysähtyneitä: 

- kun jätät ruohonleikkurin. 

- ennen polttoainesäiliön täyttämistä. 

20. Laitteen käyttö normaalia suuremmilla 
nopeuksilla voi johtaa onnettomuusriskin 
kasvamiseen. 

21. Ole varovainen asennustöitä tehdessäsi ja 
vältä sormien jäämistä liikkuvien 
leikkuuvälineiden ja laitteen kiinteiden osien 
väliin. 

 

Ylläpito ja varastointi 

1. Varmista, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit 
ovat tiukasti kiinni ja että laite on turvallisessa 
käyttökunnossa. 

2. Älä koskaan varastoi ruohonleikkuria, jonka 
polttoainesäiliössä on bensiiniä, rakennukseen, 
jossa bensiinihöyryt voivat kohdata avoimen 
liekin tai kipinöitä. 

3. Anna moottorin viilentyä ennen kuin sijoitat 
ruohonleikkurin suljetulle alueelle. 

4. Tulipalovaaran välttämiseksi pidä moottori, 
pakojärjestelmä ja polttoainesäiliön alue 
puhtaana ruohosta, lehdistä ja vuotavasta 
rasvasta (öljystä). 

5. Tarkasta ruohokori tasaisin aikavälein 
kulumisen ja huonon toiminnallisuuden varalta. 

6. Oman turvallisuutesi takia vaihda kuluneet tai 
vahingoittuneet osat välittömästi. 

7. Jos polttoainesäiliö vaatii tyhjentämistä, tämä 
tulee tehdä avoimella alueella 
bensiinipumppua käyttäen (saatavissa 
rakennustarvikeliikkeistä). 

 VAROITUS! 

Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja -tiedot. 

Näiden turvallisuusmääräysten ja -tietojen 
noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, 
tulipaloon ja/tai vakavaan vammaan. 

 

Pidä kaikki turvallisuustiedot ja -ohjeet 
suojatussa paikassa tulevaa käyttöä varten. 

 
Laitteen symbolien selitykset 

(kuva 9): 

1) Luo käyttöohjeet. 

2) Tärkeää! Sinkoutuvien osien vaara. Pysy 
riittävän etäällä. 

3) Tärkeää! Sammuta moottori ja irrota 
sytytystulppa ennen kuin suoritat ylläpito-, 
korjaus-, puhdistus- tai säätötoimia. 

4) Täytä öljyllä ja polttoaineella ennen leikkurin 
käynnistämistä. 

5)  Varoitus! Käytä kuulosuojaimia ja turvalaseja. 

6) Moottorin käynnistys/pysäytysvipu (I= moottori 
käynnissä, 0= moottori poissa). 

7) Ajovipu (kytkinvipu) 

 

2. Rakenne (kuva 1-8) 

1. Moottorin käynnistys/pysäytysvipu - 
moottorijarru 

2. Ylempi työntötanko 

3. Ajovipu (kytkinvipu) 

4. Käynnistyskaapeli 

5. Alempi työntötanko 

6. Sytytystulpan liitäntä 

7. Jätepussi 

8. Poistoläppä 

9. Leikkuukorkeuden säätö 

10. Säiliön korkki 

11. Öljyn täyttökaula 

12. Reikä 

13. 1 kaapelinipistin 

14. Sytytystulpan avain 

15. 2x ruuvia (ylempi työntötanko) 

16. 2x ruuvia (hex, alempi työntötanko) 

17. 2x ruuvia (uppokanta, alempi työntötanko) 

18. 4x mutteria (alempi työntötanko) 
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3. Toimitukseen kuuluvat osat 

Varmista, että tuote on toimitettu 
kokonaisuudessaan toimituksen laajuuden 
mukaisesti. Jos osia puuttuu, ota yhteyttä 
huoltokeskukseesi viimeistään 5 työpäivää tuotteen 
ostamisen jälkeen ja esitä ostokuitti. Katso myös 
käyttöoppaan lopussa olevia takuuohjeita. 

 Avaa paketti ja poista laitteisto varovaisesti. 

 Poista pakkausmateriaalit ja mahdolliset 
pakkaus- ja/tai kuljetustuet (jos tarpeen). 

 Tarkista, että kaikki osat ovat mukana. 

 Tarkista laitteisto ja lisäosat kuljetuksen aikana 
tapahtuneen vahingon varalta. 

 Jos mahdollista, säilytä pakkaus takuuajan 
loppuun asti. 

 

TÄRKEÄÄ 

Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole leluja. Älä 
anna lasten leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai 
pienillä osilla. 

On olemassa nielemis- tai tukehtumisriski! 

 

 Bensiinikäyttöinen ruohonleikkuri 

 Ruohokori 

 Sytytystulpan avain 

 Huolto-opas 

 Alkuperäiset käyttöohjeet 

 

4. Asianmukainen käyttö 

Laitetta voidaan käyttää vain niihin toimiin, joihin se 
on suunniteltu, Mitä tahansa muuta käyttöä 
pidetään väärinkäyttönä. Käyttäjä, ei valmistaja, on 
vastuussa kaikista mahdollisista vahingoista tai 
vammoista, jotka johtuvat tällaisesta käytöstä. 

 

Bensiinikäyttöinen ruohonleikkuri on tarkoitettu 
kotitalouskäyttöön eli käytettäväksi koti- ja 
puutarhaympäristöissä. 

 

Ruohonleikkurin yksityiskäyttö olettaa vuosittaisen 
käyttöajan, joka ei yleensä ylitä 50 tuntia, jona 
aikana leikkuria käytetään pääosin pienten, 
asuntoalueiden nurmikkojen ja 
koti/harrastepuutarhojen ylläpitämiseen. Julkiset 
laitokset, urheiluhallit ja 
maatalous/metsäsovellukset eivät kuulu asiaan. 

 

Huomioi, että laitetta ei ole suunniteltu 
käytettäväksi kaupallisissa tai teollisissa 
sovelluksissa. Takuumme mitätöityy, jos laitetta 
käytetään kaupallisissa tai 
teollisuusliiketoiminnassa tai vastaavaan 
tarkoitukseen. 

 

Valmistajan toimittamat käyttöohjeet tulee pitää 
tallessa ja niitä on noudatettava sen 
varmistamiseksi, että ruohonleikkuria käytetään ja 
ylläpidetään oikein. Käyttöohjeet sisältävät tärkeitä 
tietoja käyttö-, ylläpito- ja huolto-olosuhteista. 

 

Tärkeää! Koska käyttäjän vamman riski on suuri, 
ruohonleikkuria ei saa käyttää pensaiden, 
pensasaitojen tai pienten puiden karsimiseen, 
kasvillisuuden, istutettujen kattojen tai 
parvekeruohikkojen leikkaamiseen, lian ja 
esineiden puhdistamiseen (imemällä) kävelyteiltä 
tai puu- tai pensasleikkeiden pilkkomiseen. Lisäksi 
ruohonleikkuria ei voida käyttää muokkaimena 
korkeiden alueiden, kuten myyränkolojen 
tasoittamiseen. 

 

Turvallisuussyistä ruohonleikkuria ei tule käyttää 
minkään toisten työkalujen ajoyksikkönä. 

 

5. Tekniset tiedot 

Huom: 

mukana toimitettu Briggs & Stratton -käyttöopas  

sisältää tarkat tekniset tiedot moottorista! 

 

Moottorin tyyppi: 

 yksisylinterinen neljätahtinen moottori, 125 cm3 

Moottorin teho (2900 min-1): 1,65 kW / 2,2 hp 

Työnopeus n0: 2900 min-1 

Polttoaine: tavallinen bensiini 

Leikkuukorkeuden säätö: keskeinen, (30-80 mm) 

Leikkuuleveys: 460 mm 

Paino 32 kg 

 

Melu ja värähtely 
LpA äänipaineen taso 82,4 dB(A) 

KpA epävarmuus  3 dB 

LWA äänen voimakkuus  96 dB(A) 

LWA äänen voimakkuus (mitattu)  94,1 dB(A) 

KpA epävarmuus  1,9 dB 

 

Käytä kuulosuojaimia. 

Melun vaikutus voi vahingoittaa kuuloa. 

 

Tärähtelyarvo ah = 6.5 m/s2 

 

K epävarmuus = 1.5 m/s2 
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Vähennä melu ja värähtely niin pieneksi kuin 
mahdollista! 

 Käytä vain laitteita, jotka ovat täysin 
käyttökunnossa. 

 Ylläpidä ja puhdista laite säännöllisesti. 

 Sovella työtapaasi laitteen mukaiseksi. 

 Älä ylikuormita laitetta. 

 Huollata laite tarpeen mukaan. 

 Sammuta laite, kun se ei ole käytössä. 

 Käytä suojakäsineitä. 

 

6. Ennen laitteiston käytön 
aloittamista 

6.1 Osien kokoonpano 

Jotkin leikkurin osat toimitetaan osina. Lue alla 
olevat ohjeet nopeaa ja helppoa kokoamista varten. 

Tärkeää! Tarvitset seuraavat työkalut (ei 
toimituksessa) kokoamista varten sekä ylläpitoon: 

 Lattea öljyastia (öljyn vaihtoa varten) 

 Litran mitta-astia (öljyä/bensiiniä kestävä) 

 Bensiinisäiliö 

 Suppilo (joka sopii säiliön 
bensiinisuodatinkaulaan) 

 Paperipyyhkeitä (öljy/bensiiniläikkien 
pyyhkimiseen, hävitä nämä huoltoasemalla) 

 Bensiinipumppu (muovinen, saatavissa 
työkaluliikkeistä) 

 Öljykannu käsipumpulla (saatavissa 
työkaluliikkeistä) 

 

Kokoaminen 

1. Kokoa työntötanko (kohta 3) kuvien 3a, 3b ja 
3c mukaisesti. Valitse kiinnitystä varten yksi 
rei'istä, jonka korkeus sopii työntötangon 
korkeuteen. 

Tärkeää: molemmilla puolilla tulee käyttää 
samaa korkeutta. Varmista, että myöhemmin 
kiinnitettävät kaapelit eivät ole tiellä. 

2. Aseta käynnistyskaapelin ote (kuva 3c/kohta 4) 
sitä varten olevaan koukkuun, kuten kuvassa 
3c on esitetty. 

3. Kiinnitä kaapelit työntötankoon toimituksessa 
olevilla kaapelinipistimillä (kuva 3d/kohta 13). 

4. Nosta poistoläppä (kuva 4/kohta 8) yhdellä 
kädellä ja kiinnitä ruohokassi (kuva 4/kohta 7) 
kuten esitetty kuvassa 4. 

 

6.2 Leikkuukorkeuden määrittely (kuvat 15-16) 

 

Tärkeää! Säädä leikkuukorkeutta vain moottorin 
ollessa poissa päältä ja sytytystulpan 
irrotettuna. 

 

 Ennen kuin aloitat leikkuun, tarkista, että terä 
ei ole tylsä ja että yksikään kiinnikkeistä ei ole 
vaurioitunut. Epätasapainon estämiseksi 
vaihda kuluneet tai vahingoittuneet terät 
ainoastaan kokonaisuuksina (jos soveltuvaa). 
Suorita tämä tarkistus sammuttamalla ensin 
moottori ja irrottamalla sytytystulppa. 

 Leikkuukorkeutta säädetään keskitetysti 
leikkuukorkeiden säätövivulla (kuva 7/kohta 9). 
Valittavana on jopa yhdeksän eri 
leikkuukorkeutta. 

 Vedä säätövipu ulos ja valitse haluttu 
leikkuukorkeus. Vipu napsahtaa haluttuun 
asentoon. 

 

7. Käyttö 

Huom: 
Tarkat tiedot moottorin käynnistämisestä 
löytyvät mukana toimitetusta Briggs & Stratton -
käyttöoppaasta. 
 
Tärkeää! 
Moottoria ei toimiteta öljyttynä. 
Siksi moottoriin pitää lisätä öljyä ennen 
moottorin käynnistämistä. Säiliö pitää myös 
täyttää bensiinillä, joka ei kuulu toimitukseen. 
 
Ruohonleikkurin tahattoman käynnistämisen 
välttämiseksi se tulee varustettuna moottorijarrulla 
(kuva 5a/kohta 1), joka tulee vetää taakse ennen 
kuin moottori voidaan käynnistää. Kun moottorin 
ohjausvipu vapautetaan, sen tulee palata 
alkuasentoonsa, jolloin moottori sammuu 
automaattisesti. 
 
Aina, kun sinun tulee suorittaa mitään säätöjä ja/tai 
ylläpitotoimia ruohonleikkurillasi, odota, kunnes terä 
on pysähtynyt täysin. Sammuta moottori aina 
ennen säätöjen, ylläpidon tai huollon suorittamista. 
 
Huom: 
1. Moottorijarru (kuva 5a/kohde 1): 

Käytä vipua moottorin pysäyttämiseen. Kun 
vapautat vivun, moottori ja terä pysähtyvät 
automaattisesti (kuva 5b). Ruohon 
leikkaamiseksi pidä vipua työasennossa. 
Ennen ruohonleikkuun aloittamista tarkista 
käynnistys/pysäytysvipu useaan kertaan sen 
varmistamiseksi, että vipu toimii oikein. 
Varmista, että jännitekaapeli toimii tasaisesti, 
eikä jää kiinni mitenkään. 

2. Ajovipu (kytkinvipu) (kuva 5a/kohde 3): 
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Jos painat tätä ajon kytkintä (kuva 5c), 
ruohonleikkuri alkaa liikkua moottorin ollessa 
käynnissä. 
Vapauta ajovipu hyvissä ajoin liikkuvan 
ruohonleikkurin pysäyttämiseksi. Harjoittele 
liikkeelle lähtöä ja pysähtymistä ennen 
ruohonleikkurin käyttöä ensimmäistä kertaa, 
kunnes olet tottunut käyttämään leikkuria. 

3. Varoitus: terä alkaa liikkua heti, kun moottori 
on käynnistetty. 
Tärkeää: 
ennen kuin käynnistät moottorin, liikuta 
moottorijarrua useaan kertaan sen 
varmistamiseksi, että pysäytyskaapeli toimii 
oikein. 
Huom: moottori on asetettu tehtaalla 
leikkauksen ja ruohon koriin puhaltamisen 
kannalta parhaalle nopeudelle ja suunniteltu 
antamaan useita käyttövuosia. 

4. Tarkista moottoriöljyn taso. 
5. Täytä säiliö bensiinille, kun se on tyhjä 

käyttäen suppiloa ja mittausastiaa. Varmista, 
että bensiini on puhdasta. 

 
Varoitus: Älä koskaan käytä useampaa kuin yhtä 
turvabensiiniastiaa. Älä tupakoi polttoainesäiliötä 
täyttäessäsi. Sammuta moottori ennen 
polttoainesäiliön täyttämistä ja anna moottorin 
jäähtyä usean minuutin ajan. 
Ruoholaatikon täyttötaso 
Ruoholaatikko on varustettu täyttötason 
ilmoittimella (kuva 10), jota ruohonleikkurin käytön 
aikana tuottama ilmavirta puhaltaa ylöspäin. Jos 
lippu putoaa leikkuun aikana, ruoholaatikko on 
täynnä ja tulee tyhjentää. 

7.1 Ennen leikkuuta 

 
Tärkeitä tietoja 
1. Varmista, että olet sopivasti pukeutunut 

ruohonleikkuun aikana. Käytä tukevia, 
liukumattomia kenkiä; älä käytä sandaaleja tai 
tennareita. 

2. Tarkista terä. Taipunut tai muuten 
vahingoittunut terä täytyy vaihtaa välittömästi 
aitoon Einhell-vaihtoterään. 

3. Älä täytä polttoainesäiliötä sisällä, vaan 
ulkotiloissa. Käytä täyttösuppiloa ja 
mittakannua. Pyyhi läikkynyt bensiini. 

4. Lue ja seuraa käyttöoppaan ohjeita sekä 
moottorin ja lisälaitteiden tietoja. Säilytä 
käyttöopas paikassa, jossa muut laitteen 
käyttäjät voivat käyttää sitä helposti. 

5. Pakokaasu on vaarallista. Käynnistä moottori 
ulkotiloissa. 

6. Varmista, että kaikki suojat ovat paikoillaan ja 
toimivat hyvin. 

7. Ainoastaan sen toiminnan hyvin tuntevien ja 
melko hyvässä kunnossa olevien henkilöiden 
tulee käyttää laitetta. 

8. Ruohikon leikkaaminen sen ollessa märkää voi 
olla vaarallista. Yritä varmistaa, että leikkaat 
nurmikon vain sen ollessa kuivaa. 

9. Neuvo lapsia ja muita pysymään poissa 
ruohonleikkurin läheisyydestä. 

10. Älä koskaan leikkaa ruohoa huonossa 
näkyvyydessä. 

11. Poista kaikki irtonaiset esineet ruoholta ennen 
kuin aloitat leikkuun. 

7.2 Vinkkejä leikkuuseen 

 
Tärkeää! Älä koskaan avaa rännin läppää 
ruohosäkin ollessa irrotettuna tyhjentämistä 
varten ja moottorin ollessa yhä käynnissä. 
Pyörivä terä voi aiheuttaa vakavia vammoja! 
 
Ole aina varovainen kiinnittäessäsi rännin läppää ja 
ruohokoria. Sammuta moottori ennen ruohokorin 
tyhjentämistä. 
 
Varmista aina, että käyttäjän ja ruohonleikkurin 
rungon välillä on turvallinen etäisyys (pitkien 
kädensijojen mukaisesti). Ole erityisen varovainen 
leikatessasi ja vaihtaessasi suuntaa rinteissä ja 
mäissä. Pidä tukeva jalansija ja käytä tukevia, 
liukumattomia kenkiä ja pitkiä housuja. Leikkaa 
aina mäkeä aina sivuttain (eikä ylös ja alas). 
 
Turvallisuussyistä ruohonleikkuria ei tule käyttää yli 
15 asteen rinteiden leikkaamiseen. 
 
Ole erityisen varovainen peruuttaessasi ja 
vetäessäsi ruohonleikkuria. Kaatumisvaara! 

7.3 Leikkaaminen 

Käytä vain terävää terää, joka on hyvässä 
kunnossa. Tämä estää ruohonkorsia rikkoutumasta 
ja nurmikkoa kellastumasta. 
 
Yritä leikata suorissa linjoissa hyvän, selkeän 
lopputuloksen aikaan saamiseksi. Linjojen tulee 
aina olla päällekkäin muutaman senttimetrin verran, 
jotta jäljelle ei jää leikkaamattomia alueita. 
 
Pidä ruohonleikkurin rungon alaosa puhtaana ja 
poista kertyvä ruoho. Kerääntymät tekevät leikkurin 
käynnistämisestä vaikeampaa. Ne laskevat 
leikkuun laatua ja vaikeuttavat ruohon sinkoamista 
säkkiin. Leikkaa aina mäkeä aina sivuttain (eikä 
ylös ja alas). Etupyörien kääntäminen hieman 
mäkeä kohden leikkuun aikana estää leikkuria 
liukumasta pois suorasta linjasta. Valitse 
leikkuukorkeus ruohon pituuden mukaan. Jos 
nurmikko on kasvanut huomattavasti, leikkaa se 
useaan kertaan niin, että kerralla ei leikata 
enempään kuin 4 cm ruohoa. 
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Sammuta moottori ennen kuin tarkistat terän. Pidä 
mielessä, että terä jatkaa pyörimistä joidenkin 
sekuntien ajan moottorin sammumisen jälkeen. Älä 
koskaan yritä pysäyttää terää käsin. 
 
Tarkista usein, että terä on kunnolla kiinni, hyvässä 
kunnossa ja terävä. Jos näin ei ole, teroita terä tai 
vaihda sen. Siinä tapauksessa, että terä iskee 
esineeseen, sammuta ruohonleikkuri välittömästi ja 
odota, että terä pysähtyy kokonaan. Tarkista terän 
ja sen kiinnikkeen tila. Vaihda vaurioituneet osta. 
 
Vinkkejä leikkuuseen 
1. Ole varovainen, ettet osu tai aja minkään yli, 

joka voi vahingoittaa ruohonleikkuria. Leikkuri 
voi vahingoittua ja/tai laite aiheuttaa vammoja. 

2. Kuuma moottori, pakojärjestelmä tai ajoyksikkö 
voi polttaa ihoa, jos siihen kosketaan. Älä siis 
kosketa näihin osiin, ellei leikkuria ole 
sammutettu jonkin aikaa sitten, ja olet varma, 
että se on viilentynyt. 

3. Ole erityisen varovainen leikatessasi mäkiä. 
4. Riittämätön päivänvalo tai tekovalon taso ovat 

syitä olla ajamatta nurmikkoa. 
5. Tarkista ruohonleikkuri, terä ja muut osat, jos 

niihin osuu vieras esine tai jos laite tärisee 
tavallista enemmän. 

6. Älä tee säätöjä tai huoltotoimia ennen kuin 
moottori on sammutettu. Irrota sytytystulppa. 

7. Ole erittäin varovainen, kun leikkaat nurmikkoa 
aivan kadun vieressä tai sellaisen 
läheisyydessä (liikenne). Pidä ruohoränni aina 
osoitettuna poispäin kadulta. 

8. Vältä ruohonleikkaamista paikoissa, joissa 
pyörillä ei ole pitoa tai leikkaaminen on muuten 
suojatonta. Ennen kuin peruutat, varmista, ettei 
takanasi ole ketään, erityisesti pikkulapsia, 
joita voi olla vaikea huomata. 

9. Leikatessasi paksua, korkeaa ruohoa, valitse 
korkein leikkuukorkeus ja leikkaa hitaammin. 
Ennen kuin poistat ruohoa tai tukkeita, 
sammuta moottori ja irrota sytytystulppa. 

10. Älä koskaan poista turvallisuuteen liittyviä osia. 
11. Älä koskaan täytä polttoainesäiliötä moottorin 

ollessa kuuma tai käynnissä. 

7.4 Ruohokorin tyhjentäminen 

Ruohokori tulee tyhjentää heti, kun leikattu ruoho 
alkaa jäädä leikkurin jälkeen. 
Tärkeää! Ennen kuin irrotat ruohokorin, 
sammuta moottori ja odota, kunnes terä on 
pysähtynyt. 
 
Irrottaaksesi ruohokorin käytä yhtä kättä ränniläpän 
nostamiseen ja ota toisella kiinni korin kädensijasta 
(kuva 4). Poista kori. Turvallisuussyistä ränniläppä 
laskeutuu alas ruohokorin poistamisen jälkeen ja 
sulkee rännin aukon. Jos aukossa on vielä ruohoa, 
moottorin käynnistäminen uudelleen on helpompaa, 
jos liikutat leikkuria noin yhden metrin verran. 
 

Älä käytä käsiäsi tai jalkojasi ruohon poistamiseksi 
leikkurin päältä tai sisältä, vaan käytä soveltuvaa 
työkalua, kuten harjaa. 
 
Sen varmistamiseksi, että suurin osa leikatusta 
ruohosta kerätään, sekä säkin että erityisesti 
ilmaritilän sisäpuoli tulee puhdistaa jokaisen käytön 
jälkeen. 
 
Kiinnitä säkki vasta, kun moottori on sammutettu ja 
terä pysähtynyt. 
Käytä yhtä kättä ränniläpän nostamiseen ja ota 
toisella kiinni korin kädensijasta. Ripusta säkki 
ylhäältä. 

7.5 Leikkuun jälkeen 

1. Anna moottorin viilentyä ennen kuin sijoitat 
ruohonleikkurin suljetulle alueelle. 

2. Poista ruoho, lehdet, rasvat ja öljy ennen 
ruohonleikkurin varastoimista. Älä aseta 
mitään esineitä leikkurin päälle. 

3. Tarkista kaikki ruuvit ja mutterit ennen kuin 
aloitat ruohonleikkurin käytön uudelleen. 
Tiukenna irtonaiset ruuvit. 

4. Tyhjennä myös ruohokori. 
5.  Irrota sytytystulppa luvattoman käytön 

estämiseksi. 
6. Varmista, että et jätä leikkuria minkään 

vaaranlähteen läheisyyteen. Bensiinihöyryt 
voivat johtaa räjähdyksiin. 

7. Vain alkuperäisiä tai valmistajan hyväksymiä 
osia voidaan käyttää korjaamisessa (katso 
osoite takuusertifikaatista). 

8. Jos ruohonleikkuria ei tulla käyttämään pitkään 
aikaan, tyhjennä polttoainesäiliö 
bensiinipumpulla. 

9. Kerro lapsille, että he eivät saa käyttää 
leikkuria. Se ei ole lelu. 

10. Älä koskaan sijoita bensiiniä sytytyslähteen 
läheisyyteen. Käytä aina kannua, joka on 
hyväksytty bensiinin säilyttämiseen. Pidä 
bensiini poissa lasten ulottuvilta. 

11. Öljyä ja ylläpidä laitetta. 
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8. Puhdistaminen, ylläpito, 
varastointi, kuljetus ja 
varaosien tilaaminen 

Tärkeää: Tarkat tiedot moottorin ylläpito- ja 
aikavälitiedot löytyvät mukana toimitetusta 
Briggs & Stratton -käyttöoppaasta. 
 
Tärkeää: 
Älä koskaan työskentele tai kosketa mitään 
sytytysjärjestelmän virrallisia osia moottorin ollessa 
käynnissä. Irrota sytytystulppa (kuva 1/kohta 6) 
ennen kuin suoritat ylläpito- tai kokoamistoimia. Älä 
koskaan suorita työtä laitteiston parissa moottorin 
ollessa käynnissä. Toimet, joita ei ole kuvattu 
näissä ohjeissa, tulee jättää valtuutettujen 
työpajojen suoritettaviksi. 

8.1 Puhdistaminen 

Ruohonleikkuri tulee puhdistaa kunnolla joka kerta, 
kun sitä on käytetty. Tämä koskee erityisesti sen 
alaosaa ja terän kiinnitystä. 
Huom: Ennen ruohonleikkurin varastoimista 
tyhjennä polttoainesäiliö bensiinipumpulla. Älä 
kallista leikkuria enempää kuin 90 astetta. On 
helpompaa poistaa lika ja ruoho heti leikkuun 
jälkeen. 
Kuivaneet ruohon jäänteet ja lika voi vaikeuttaa 
leikkuuta. Tarkista, että ruohoränni on puhdas 
ruhon jäänteistä ja poista ne tarpeen tullen. Älä 
koskaan puhdista leikkuria käyttämällä vesisuihkua 
tai korkeapainepuhdistinta. Moottorin pitää pysyä 
kuivana. Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita 
kuten kylmäpuhdistusaineita tai petrolieetteriä. 

8.2 Ylläpito 

Tärkeää: Tarkat tiedot moottorin ylläpito- ja 
aikavälitiedot löytyvät mukana toimitetusta 
Briggs & Stratton -käyttöoppaasta. 
 
Hävitä likaantuneet ylläpitomateriaalit ja -aineet 
soveltuvissa keräyspisteissä. 
 

8.2.1 Rengasakselit ja -navat 
Nämä tulee rasvata kevyesti kerran kaudessa. 
Poista pyörien kapselit ruuvimeisselillä ja löysää 
pyörien kiinnitysruuveja. 
 
8.2.2 Terä 
Turvallisuussyistä terä tulee teroittaa, tasapainottaa 
ja asentaa vain valtuutetussa huoltoliikkeessä. 
Parhaat tulokset saadaksesi suosittelemme terän 
tarkastamista kerran vuodessa. 
 
Terän vaihtaminen (kuva 8) 
Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia terää 
vaihdettaessa. Terän merkintöjen tulee vastata 
varaosalistalla annettua numeroa. Älä koskaan 
asennuta toisen merkkistä terää. 
 
Vahingoittuneet terät 
Jos terä kaikista varotoimista huolimatta osuu 
esteeseen, sammuta moottori välittömästi ja irrota 
sytytystulppa. Kallista leikkuri sivulle ja tarkista terä 
vahinkojen varalta. Vahingoittuneet tai taipuneet 
terät tulee vaihtaa. Älä koskaan yritä suoristaa 
taipunutta terää. Älä koskaan leikkaa nurmikkoa 
taipuneella tai erittäin kuluneella terällä, sillä se voi 
aiheuttaa tärähtelyjä ja johtaa leikkurin 
lisävaurioihin. 
 
Tärkeää: Vahingoittuneen terän kanssa 
työskentelyssä on vahingoittumisriski. 
 
Terän teroittaminen 
Terät voidaan teroittaa metalliviilalla. 
Epätasapainon välttämiseksi vain valtuutetun 
huoltoliikkeen tulee teroittaa teriä. 
 
8.2.3 Kaapelien hoito ja säätö 
Öljyä kaapelit tasaisin väliajoin ja tarkista, että ne 
liikkuvat hyvin. 
 
8.2.4 V-hihan tarkistaminen 
Hihnan tarkistamiseksi sinun tulee irrottaa V-hihnan 
kansi (kuva 6/kohta D). 
 
8.2.5 Huoltotoimenpiteet 
Kaikkien huolto- tai ylläpitotoimien jälkeen tarkista, 
että turvallisuuteen liittyvät osat ovat paikoillaan ja 
toimivat oikein. 
Kaikki osat, jotka voivat aiheuttaa vammoja, tulee 
pitää paikoissa, jossa ne ovat lasten tai muiden 
ulottumattomissa. 
 
Tärkeää: Tuotevastuulakien mukaisesti emme ole 
vastuussa vahingoista, jotka johtuvat väärin 
suoritetuista korjauksista tai sellaisten varaosien 
käytöstä, jotka eivät ole alkuperäisiä varaosia tai 
meidän hyväksymiä. Lisäksi emme ole myöskään 
vastuussa vahingoista, jotka johtuvat vääristä 
korjaustoimista. Tällaiset työt tulee jättää 
asiakaspalvelun tai valtuutetun asiantuntijan 
suoritettaviksi. Sama koskee varaosia. 
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8.2.6 Käyttöajat 
Noudata lakien vaatimuksia, jotka voivat vaihdella 
paikasta toiseen. 

8.3 Ruohonleikkurin valmistelu 
pitkäkestoiseen varastointiin 

 
Varoitus: Älä tyhjennä polttoainesäiliötä suljetussa 
tilassa, tulen läheisyydessä tai tupakoidessasi. 
Bensiinihöyryt voivat aiheuttaa räjähdyksiä ja 
tulipalon. 
 
1. Tyhjennä polttoainesäiliö bensiinipumpulla. 
2. Käynnistä moottori ja annan sen käydä, 

kunnes jäljellä oleva bensiini on käytetty. 
3. Puhdista koko laite maalin suojaamiseksi 
4. Varastoi laitteisto hyvin tuuletettuun tilaan. 
 
8.4 Ruohonleikkurin valmistelu kuljettamiseen 
1. Tyhjennä polttoainesäiliö bensiinipumpulla 

(8.3/1). 
2. Anna moottorin käydä, kunnes jäljellä oleva 

bensiini on käytetty. 
3. Poista öljy moottorista sen ollessa vielä 

lämmin. 
4. Irrota sytytystulpan kansi sytytystulpasta. 
5. Puhdista runko. 
6. Irrota käynnistyskaapeli koukusta (kuva 3c). 

Avaa siipimutterit ja taivuta ylempi työntötanko. 
Varmista, että kaapelit eivät taivu, kun tanko 
vedetään ylös. 

7. Kääri ylemmän ja alemman työntötangon sekä 
moottorin ympärille useita kerroksia 
aaltopahvia. 

 
8.5 Varaosien tilaaminen 
Kerro seuraavat tiedot varaosia tilatessasi: 

 Laitteen tyyppi 

 Laitteen kappalenumero 

 Laitteen tunnistenumero 

 Vaaditun osan varaosanumero 

Lisätietoja ja viimeisimmät hinnat löydät osoitteesta 
www.isc-gmbh.info 
 
 

9. Hävittäminen ja 
kierrättäminen 

Laite toimitetaan paketoituna, jotta se ei 
vahingoittuisi kuljetuksen aikana. Tämä 
pakkausmateriaali on raakamateriaali ja se voidaan 
käyttää uudelleen tai kierrättää takaisin 
raakamateriaalijärjestelmään. 

Laite ja sen lisäosat on valmistettu useista eri 
materiaalityypeistä, kuten metallista ja muovista. 

Vialliset osat tulee hävittää erikoisjätteenä. Kysy 
myyjältäsi tai paikallisviranomaisilta. 
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10. Viat ja niiden korjaaminen 

Varoitus: Sammuta aina moottori ja vedä käynnistyskaapelista ennen kuin aloitat tarkastus- tai säätötoimet. 

Varoitus: Jos moottorin säätämisen tai korjaamisen jälkeen annat sen käydä muutama minuutin ajan, muista, 
että pakojärjestelmä ja muut osat kuumenevat. Siksi on tärkeää olla koskematta osia, jotka ovat kuumia, sillä 
ne voivat polttaa. 

 

Tärkeää! Jos moottoriin liittyen ilmenee ongelmia, katso ohjeita mukana toimitetusta Briggs & 
Stratton -käyttöoppaasta. 

 

Vika Mahdollinen syy Toimenpide 

Kova ääni käytettäessä, laite 
tärisee kovasti 

- Ruuvit ovat löysällä 

 

- Terän kiinnikkeet ovat löysällä 

 

- Terä ei ole tasapainossa 

- Tarkista ruuvit 

 

- Tarkista terän kiinnikkeet 

 

- Vaihda terä 

Moottori ei käynnisty - Jarruvipua ei paineta 

 

- Polttoainesäiliö on tyhjä 

- Paina jarruvipua 

 

- Täytä polttoainesäiliö 

Epätasainen tulos - Terä on tylsä 

 

- Leikkuukorkeus on liian matala 

- Teroita terä 

 

- Aseta oikea korkeus 

Ruohon pussitus ei ole riittävää - Leikkuukorkeus on liian matala 

 

- Terä on kulunut 

 

- Kori on tukkeutunut 

- Aseta oikea korkeus 

 

- Vaihda terä 

 

- Tyhjennä kori 
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Takuuehdot: 

iSC GmbH takaa vikojen korjauksen tai laitteen korvaamisen alla annetun yhteenvedon mukaisesti, mikä ei 
vaikuta lakimääräisiin takuuvaatimuksiin. 

 

Luokka Esimerkki Takuu 

Materiaali- tai valmistusvika  24 kuukautta 

Kulutusosat Ilmasuodatin, kaapelit, ruohokori, 
renkaat, kytkin 

6 kuukautta 

Kuluvat aineet Terät Takuu vain välittömän vian 
yhteydessä: 24 h oston/ostokuitin 
päivämäärän jälkeen. 

Puuttuvat osat  5 työpäivää 

 

Kulutusosien, kuluvien aineiden ja puuttuvien osien yhteydessä iSC GmbH takaa vian korjaamisen tai uuden 
toimituksen vain, jos viasta raportoidaan 24 tunnin (kuluvat aineet), viiden päivän (puuttuvat osat) tai kuuden 
kuukauden (kulutusosat) jälkeen ostosta, mikä vahvistetaan ostotositteella. 

 

Jos vika koskee materiaaleja tai valmistusta, pyydämme toimittamaan laitteen yhdessä sen kanssa toimitetun, 
täytetyn takuukortin kanssa. On tärkeää, että annat tarkan kuvauksen viasta. 

 

Tämä tapahtuu vastaamalla alla oleviin kysymyksiin: 

 Toimiko laite lainkaan vai onko se ollut viallinen alusta asti? 

 Huomasitko mitään oireita tai vikoja ennen laitteen toiminnan loppumista? 

 Mikä on mielestäsi laitteessa oleva vika (tärkein oire)? Kuvaa vika. 
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tuottaminen missään muodossa, kokonaisuudessaan tai osissa, on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n 
kirjallisella luvalla 

 

 

 

 

 

FI Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. 
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TAKUUSERTIFIKAATTI 

 

Hyvä asiakas, 

Kaikki tuotteemme käyvät läpi tiukat laatutarkastukset sen varmistamiseksi, että ne saavuttavat asiakkaan 
täydellisessä kunnossa. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että laitteeseesi tulee vika, ota yhteyttä 
huolto-osastoomme tässä takuukortissa olevassa osoitteessa. Voit myös soittaa meille esitettyyn 
huoltonumeroon. Huomioi seuraavat ehdot, joiden mukaisesti takuuvaatimukset voidaan tehdä: 

1. Nämä takuuehdot säätelevät lisätakuupalveluja. Tämä takuu ei vaikuta lainmukaisiin takuuvaatimuksiisi. 
Takuumme on sinulle ilmainen. 

2. Takuumme kattaa vain laitteen sellaiset viat, jotka johtuvat vahvistettavasti materiaali- tai valmistusvioista 
ja rajoittuvat tällaisten vikojen korjaamiseen tai laitteen vaihtamiseen meidän valintamme mukaisesti. 

Huomioi, että laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi kaupallisissa tai teollisissa sovelluksissa. 
Takuusopimusta ei luoda, jos laitetta on käytetty kaupallisissa tai teollisissa liiketoiminnoissa tai jos se on 
altistettu vastaaville kuormituksille takuuajan aikana. 

3. Seuraavat eivät ole takuun alaisia: 

- Kokoamisohjeiden noudattamatta jättämisestä tai virheellisestä asennuksesta tai käyttöohjeiden 
noudattamatta jättämisestä johtuvat laitteen vahingot (esim. liittyen väärään verkkovirtaan tai 
jännitteeseen liittämiseen) tai ylläpito- ja turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä tai laitteen 
altistamisesta epätavallisille ympäristöolosuhteille tai huollon ja ylläpidon laiminlyömisestä. 

- Laitteelle aiheutuneet vahingot, jotka johtuvat tahallisesta tai muuten väärinkäytöstä (esim. laitteen 
ylikuormittamisesta tai muiden kuin hyväksyttyjen työkalujen ja lisäosien käytöstä), vieraiden esineiden 
sisään pääsystä tai ulkoisista voimista (esim. pudottamisen aiheuttamat). 

- Laitteen tai sen osien vahingot, jotka johtuvat normaalista tai luonnollisesta kulumisesta tai 
rikkoutumisesta tai laitteen normaalista käytöstä. 

4. Takuu on voimassa 24 kuukauden ajan laitteen ostopäivästä. Takuuvaatimukset tulee toimittaa ennen 
takuupäivän loppumista vähintään kahden päivän sisällä siitä, kun ne on havaittu. Takuuvaatimuksia ei 
hyväksytä takuuajan umpeuduttua. Alkuperäinen takuuaika pysyy voimassa laitteelle, vaikka sitä olisi 
korjattu tai osia vaihdettu. Tällaisissa tapauksissa tehdyt työt tai asennetut osat eivät aiheuta takuuajan 
pidentymistä ja tehtyä työtä tai asennettuja osia ei koske uusi takuu. Tämä koskee myös paikan päällä 
tehtyjä korjauksia. 

5. Raportoi viallisesta laitteesta seuraavassa osoitteessa rekisteröidäksesi takuuvaatimuksesi: www.isc-
gmbh.info. Jos vika on takuun alainen, silloin kyseinen tuote joko korjataan heti ja palautetaan sinulle tai 
lähetämme korvaavan laitteen. 

 

Tarjoamme toki myös maksullisen korjauspalvelun vioille, jotka eivät ole tämän takuun alaisia tai yksiköille, 
joiden takuuaika on umpeutunut. Käyttääksesi tätä palvelua lähetä laite huolto-osoitteeseen. 

 

Katso myös tämän takuun rajoituksia liittyen kuluviin osiin, kuluviin tarvikkeisiin ja puuttuviin osiin, kuten 
näiden käyttöohjeiden huoltotiedoissa on esitetty. 

 
 
 


