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Opis delov

Opis dijelova

Opis delova

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ 

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e

Osade kirjeldus

Dalių aprašymas

Detaïu apraksts

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e

1. Pokrov zračnega filtra 9. Ročaj

2. Pokrov rezervoarja 10. Vžigalno stikalo

3. Sesalna črpalka/ 11. Ročica za plin

ročna črpalka 12. Ročaj v obliki črke D

4. Vžigalna svečka 13. Cevasti ročaj

5. Pokrov izpušne cevi 14. Rezalnik niti

6. Izpušna cev 15. Zaščitni pokrov

7. Ročaj zaganjalnika 16. Tuljava z nitjo

8. Merilna palica za olje

1. Poklopac zračnog filtera 9. Ručka

2. Kapa spremnika 10. Prekidač paljenja

3. Usisna pumpa /Primer 11. Poluga gasa

4. Svijećica 12. Ručka u obliku slova D

5. Štitinik ispušne cijevi 13. Trup

6. Ispušna cijev 14. Rezač niti

7. Ručica startera 15. Štitnik

8. Mjerač razine ulja 16. Namotaj

1. Poklopac vazdušnog filtra 9. Ručka

2. Poklopac rezervoara 10. Prekidač za paljenje

3. Usisna pumpa/ručna pumpa 11. Poluga za gas

4. Svećica za paljenje 12. Ručka u obliku slova D

5. Poklopac izduvne cevi 13. Cevasta drška

6. Izduvna cev 14. Rezač konca

7. Ručica startera 15. Zaštitni poklopac

8. Letva za merenje nivoa ulja 16. Kalem s koncem

1. Kp¾ò®a oµªºò¸o¨o 9. Pº®oø¹®a

íåæ¿¹pa 10. �¾®æ÷ña¹eæ¿ µa²å¨a¸åø

2. Kp¾ò®a ¹oÿæå¸o¨o ¢a®a 11. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø 

3. K¸oÿ®a pºñ¸o¼ ÿoª®añ®å ªpocceæ¿¸o¼ µacæo¸®o¼

¹oÿæåa (ÿpå¯ep) 12. D-o¢paµ¸aø pº®oø¹®a

4. Ceña µa²å¨a¸åø 13. Ò¹a¸¨a

5. Kopÿºc ¨æºòå¹eæø 14. Ho² o¨pa¸åñå¹eæø ªæå¸¾ 

6. ¦æºòå¹eæ¿ ¹på¯¯ep¸o¼ æec®å

7. Pº®oø¹®a ¹pocå®a 15. ³aóå¹¸¾¼ ®o²ºx

c¹ap¹epa 16. Ka¹ºò®a c ¹på¯¯ep¸o¼ 

8. Kp¾ò®a c ¯acæø¸¾¯ æec®o¼

óºÿo¯

1. Kaÿa® ¸a íåæ¹½pa 9. ©p½²®a

2. Kaÿañ®a ¸a peµepoapa 10. Kæ÷ñ µa µaÿaæa¸e

3. C¯º®a¹eæ¸a ÿo¯ÿa/ 11. Æoc¹ ¸a ¨aµ¹a

µaÿaæå¹eæ 12. D-o¢paµ¸a ªp½²®a

4. ³aÿaæå¹eæ¸a ceó 13. Kopÿºc

5. Kaÿa® ¸a aºcÿºxa 14. Ho² µa o¹pøµa¸e 

6. Aºcÿºx ¸a ®o¸eýa

7. ©p½²®a ¸a c¹ap¹epa 15. ¥peªÿaµe¸ ®aÿa®

8. ¥p½ñ®a µa ÿpoepøa¸e 16. ¡o¢å¸a µa ®o¸ýå

¸åo¹o ¸a ¯acæo¹o

1. Õhufiltri kate 9. Käepide
2. Kütusepaagi kork 10. Süütelukk
3. Kütusepump/primer 11. Gaasihoob
4. Süüteküünal 12. D-kujuline käepide
5. Väljalaske kate 13. Vars
6. Väljalase 14. Jõhvi lõikaja
7. Starteri käepide 15. Kaitseplaat
8. Õlimõõtevarras 16. Jõhvi pool

1. Oro filtro dangtelis 8. Alyvos matuoklis
2. Bako kamštis 9. Rankena
3. Įsiurbimo siurblys / 10. Degimo jungiklis

paleidiklis 11. Akceleratoriaus svirtis
4. Degimo žvakė 12. Lenkta rankena
5. Išmetimo vamzdžio 13. Strypas

gaubtas 14. Siūlo pjautuvas
6. Išmetimo vamzdis 15. Apsauginis gaubtas
7. Starterio rankena 16. Siūlo ritė

1. Gaisa filtra vāks 9. Rokturis
2. Degvielas tvertnes vāks 10. Aizdedzes sledzis
3. Uzsūcējsūknis/sūknītis 11. Aizdedzes slēdzis
4. Aizdedzes svece 12. D formas rokturis
5. Izplūdes caurules vāks 13. Kāts
6. Izplūdes caurule 14. Pavediena nogriezējs
7. Startera rokturis 15. Aizsargapvalks
8. Eïïas mērstienis 16. Pavedienspole

1. O¢æo¨a ¸a íåæ¹ep 8. Mep¸a òåÿ®a µa ¯acæo

µa oµªºx 9. ©pò®a

2. Kaÿa® ¸a peµepoapo¹ 10. ¥pe®å¸ºañ µa ÿaæeùe

3. �ò¯º®ºañ®a ÿº¯ÿa/ 11. Pañ®a µa ¨ac

ÿpaj¯ep 12. ©pò®a o íop¯a ¸a D

4. Ceîåñ®a µa ÿaæeùe 13. ™eæo

5. O¢æo¨a ¸a åµªº 14. Pe²añ ¸a ®o¸eý

6. Åµªº 15. ³aò¹å¹¸a o¢æo¨a

7. Pañ®a µa c¹ap¹ºaùe 16. Ha¯o¹®a ¸a ®o¸eý
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Opis delov – Sl. 1–5

Opis dijelova – crt.1–5

Opis delova – Sl. 1–5

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 1—5

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 1—5

Osade kirjeldus – joon. 1–5

Dalių aprašymas – Pav. 1–5

Detaïu apraksts – 1.–5. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 1—5

1. Pokrov zapirala 9. Ročaj

2. Odprtina za nalivanje olja 10. Distančna manšeta

3. Merilna palica za olje 11. Ročaj v obliki črke D

4. O-obroč 12. Vijak

5. Priključna cev za polnjenje 13. Krilna matica

6. Priključna cev za polnjenje 14. Podložka

rezervoarja 15. Prenosnik

7. Pokrov rezervoarja 16. Zaščitni pokrov

8. Rezervoar za gorivo 17. Vijak

1. Kapica za zatvaranje 10. Distanciona manžeta

2. Otvor za dolijevanje ulja 11. Ručka u obliku slova D

3. Mjerač razine ulja 12. Vijak

4. O-prsten 13. matica

5. Cijev za dolijevanje 14. Donja podloška

6. Cijev spremnika 15. Prenosnik

7. Poklopac spremnika 16. Štitnik

8. Spremnik za gorivo 17. Vijak

9. Ručka

1. Kapak za zatvaranje 9. Ručka

2. Otvor za punjenje ulja 10. Distanciona manžeta

3. Letva za merenje nivoa ulja 11. Ručka u obliku slova D

4. O-prsten 12. Zavrtanj

5. Priključna cev za punjenje 13. Leptirasta navrtka

6. Priključna cev za punjenje 14. Podložna pločica

rezervoara 15. Prenosnik

7. Poklopac rezervoara 16. Zaštitni poklopac

8. Rezervoar za gorivo 17. Zavrtanj

1. ³aóå¹¸¾¼ ®oæÿaño® 8. ™oÿæå¸¾¼ ¢a®

2. Macæo¸aæå¸aø 9. Pº®oø¹®a

¨opæoå¸a 10. Ma¸²e¹a

3. Kp¾ò®a c ¯acæø¸¾¯ 11. D-o¢paµ¸aø pº®oø¹®a

óºÿo¯ 12. ¡oæ¹

4. O-o¢paµ¸aø ÿpo®æaª®a 13. ¡apaò®oaø ¨a¼®a

5. �ÿºc®¸o¼ ÿa¹pº¢o® 14. ¥æoc®aø òa¼¢a

6. ¦opæoå¸a ¹oÿæå¸o¨o 15. Kopÿºc ÿoªòåÿ¸å®o

¢a®a 16. ³aóå¹¸¾¼ ®o²ºx

7. Kp¾ò®a ¹oÿæå¸o¨o ¢a®a 17. �å¸¹

1. Kaÿañ®a µa µa¹apø¸e 8. Peµepoap µa ¨opåo

2. O¹op µa cåÿa¸e 9. ©p½²®a

¸a ¯acæo 10. ©åc¹a¸ýåo¸e¸ ¯a¸òe¹

3. ¥p½ñ®a µa åµ¯epa¸e 11. D-o¢paµ¸a ªp½²®a

¸åo¹o ¸a ¯acæo¹o 12. ¡oæ¹

4. O-ÿp½c¹e¸ 13. Kpåæña¹a ¨a¼®a

5. ¦½pæo ¸a o¹opa 14. ¥oªæo²¸a òa¼¢a

µa ÿ½æ¸e¸e 15. ¥peªa®a

6. ¦½pæo ¸a o¹opa 16. ¥peªÿaµe¸ ®aÿa®

¸a peµepoapa 17. ¡oæ¹

7. Kaÿañ®a ¸a peµepoapa

1. Sulgurkork 10. Vahemansett
2. Õlitäiteava 11. D-kujuline käepide
3. Õlimõõtevarras 12. Kruvi
4. O-rõngas 13. Tiibmutter
5. Täiteava 14. Seib
6. Kütusepaagi täitetoru 15. Ülekanne
7. Kütusepaagi kork 16. Kaitseplaat
8. Kütusepaak 17. Kruvi
9. Käepide

1. Dangtelis 10. Tarpinis manžetas
2. Alyvos ipylimo anga 11. Lenkta rankena
3. Alyvos matuoklis 12. Varžtas
4. Žiedas 13. Sparnuota veržlė
5. Pildymo atvamzdis 14. Poveržlė
6. Bako pildymo atvamzdis 15. Pavara
7. Bako kamštis 16. Apsauginis gaubtas
8. Kuro bakas 17. Varžtas
9. Rankena

1. Noslēgvāks 10. Distancmanšete
2. Eïlas uzpildes caurums 11. D formas rokturis
3. Eïïas mērstienis 12. Skrūve
4. O gredzens 13. Spārnskrūve
5. Ielietne 14. Paplāksne
6. Tvertnes ielietne 15. Reduktors
7. Tvertnes vāks 16. Aizsargapvalks
8. Degvielas tvertne 17. Skrūve
9. Rokturis

1. Kaÿa 9. ©pò®a

2. O¹op µa ¸aæeaùe ¯acæo10. Ma¸²e¹¸a µa pac¹oja¸åe

3. Mep¸a òåÿ®a µa ¯acæo 11. ©pò®a o íop¯a ¸a D

4. O-ÿpc¹e¸ 12. ³ap¹®a

5. O¹op µa ÿoæ¸eùe 13. Kpåæec¹a ¸ap¹®a

6. O¹op µa ÿoæ¸eùe 14. ¥oªæoò®a

¸a peµepoapo¹ 15. ¥pe¸oc¸å®

7. Kaÿa® ¸a peµepoapo¹ 16. ³aò¹å¹¸a o¢æo¨a

8. Peµepoap µa ¨opåo 17. ³ap¹®a
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Opis delov – Sl. 6–8

Opis dijelova – crt.6–8

Opis delova – Sl. 6–8

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 6—8

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 6—8

Osade kirjeldus – joon. 6–8

Dalių aprašymas – Pav. 6–8

Detaïu apraksts – 6.–8. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 6—8

1. Izklopljeno (0) 7. Srednji položaj zračnega 

2. Vklopljeno (I) dušilca (2) 

3. Ročica za plin (vmesni položaj)

4. Ročica zračnega dušilca 8. Delovni položaj (3)

5. Sesalna črpalka/ 9. Zaganjalna vrv

ročna črpalka 10. Ročica za plin

6. Maksimalni položaj 

zračnega dušilca (1)

1. Isključeno (0) 6. Maksimalna pozicija čoka (1)

2. Uključeno (I) 7. Srednja pozicija čoka (2)

3. Poluga gasa 8. Radna pozicija (3)

4. Poluga čoka 9. Uže startera

5. Usisna pumpa/Primer 10. Poluga gasa

1. Isključeno (0) 7. Srednji položaj

2. Uključeno (I) prigušivača vazduha (2)

3. Poluga za gas (medjupoložaj)

4. Poluga prigušivača vazduha 8. Radni položaj (3)

5. Usisna pumpa/ručna pumpa 9. Uže startera

6. Maksimalni položaj 10. Poluga za gas

prigušivača vazduha (1)

1. �¾®æ÷ñe¸o (O) 7. ¥oæo²e¸åe oµªºò¸o¼ 

2. �®æ÷ñe¸o (I) µacæo¸®å: «Ñac¹åñ¸o

3. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø µa®p¾¹a» (2)

ªpocceæ¿¸o¼ µacæo¸®o¼ 8. ¥oæo²e¸åe oµªºò¸o¼ 

4. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø µacæo¸®å: «¥oæ¸oc¹¿÷ 

oµªºò¸o¼ µacæo¸®o¼ o¹®p¾¹a» (3)

5. K¸oÿ®a pºñ¸o¼ ÿoª®añ®å 9. ™pocå® c¹ap¹epa

¹oÿæåa (ÿpå¯ep) 10. P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø 

6. ¥oæo²e¸åe oµªºò¸o¼ ªpocceæ¿¸o¼ µacæo¸®o¼

µacæo¸®å: «¥oæ¸oc¹¿÷

µa®p¾¹a» (1)

1. Åµ®æ÷ñe¸o 6. ¥½æe¸ c¯º®añ (1)

2. �®æ÷ñe¸o 7. ¥oæºc¯º®añ (2)

3. Æoc¹ ¸a ¨aµ¹a (¯e²ªå¸¸o ÿoæo²e¸åe)

4. Æoc¹ ¸a c¯º®aña 8. Pa¢o¹¸o ÿoæo²e¸åe (3)

5. C¯º®a¹eæ¸a ÿo¯ÿa/ 9. �½²e ¸a c¹ap¹epa

µaÿaæå¹eæ 10. Æoc¹ ¸a ¨aµ¹a

1. Väljas (0) 7. Õhuklapi ½-asend (2)
2. Sees (I) (vaheasend)
3. Gaasihoob 8. Tööasend (3)
4. Õhuklapi hoob 9. Starterinöör
5. Kütusepump/primer 10. Gaasihoob
6. Õhuklapi max asend (1)

1. Išjungta (0) 7. Pusiau atidaryto droselio 
2. Įjungta (I) padėtis (2)
3. Akceleratoriaus svirtis (tarpinė padėtis)
4. Droselio svirtis 8. Darbinė padėtis (3)
5. Įsiurbimo siurblys / 9. Starterio virvelė

paleidiklis 10. Akceleratoriaus svirtis
6. Pilnai atidaryto

droselio padėtis (1)

1. Aus (0) – izslēgts 7. Vidēja droseles pozicija (2)
2. Ein (l) – izslēgts (starppozicija)
3. Akseleratora svira 8. Darba pozicija (3)
4. Droseles svira 9. Palaides trose
5. Uzsūcējsūknis/sūknītis 10. Akseleratora svira
6. Pilna droseles pozicija (1)

1. Åc®æºñe¸o (O) 7. ¥oæo²¢a ¸a 

2. �®æºñe¸o (I) ÿoæoå¸a caºx (2)

3. Pañ®a µa ¨ac (¯eêºÿoæo²¢a)

4. Pañ®a µa caºx 8. Pa¢o¹¸a ÿoæo²¢a (3)

5. ¥º¯ÿa µa ò¯º®ºaùe/ 9. Ja²e µa c¹ap¹ºaùe

ÿpaj¯ep 10. Pañ®a µa ¨ac

6. ¥oæo²¢a ¸a ÿoæ¸ caºx (1)
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Opis delov – Sl. 12–20

Opis dijelova – crt.12–20

Opis delova – Sl. 12–20

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 12—20

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 12—20

Osade kirjeldus – joon. 12–20

Dalių aprašymas – Pav. 12–20

Detaïu apraksts – 12.–20. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 12—20

1. Svornik 6. Priklopni zobje

2. Pritisni gumb 7. Odprtine v obliki razreza

3. Ohišje tuljave 8. Pentlja

4. Vzmet 9. Razrez za držanje

5. Tuljava

1. Klin 6. Uklopni zupci

2. Gumb za aktiviranje 7. Razrezi

3. Kućište namotaja 8. Petlja

4. Opruga 9. Uporišni razrezi

5. Namotaj

1. Sprežnjak 6. Zupci za pozicioniranje

2. Pritisno dugme 7. Otvori u vidu proreza

3. Kućište kalema 8. Petlja

4. Opruga 9. Prorez za pridržavanje

5. Kalem

1. ¡oæ¹ ¨oæo®å ®a¹ºò®å 6. Íå®cåpº÷óå¼ µº¢eý

2. ¦oæo®a ®a¹ºò®å 7. O¹epc¹åø  òÿºæ¿®e

3. Kopÿºc ®a¹ºò®å 8. ¥e¹æø

4. ¥pº²å¸a 9. Íå®cåpº÷óåe µº¢ý¾ 

5. Òÿºæ¿®a òÿºæ¿®å

1. ¡oæ¹ 6. ³½¢ýå

2. Koÿñe 7. O¹opå c íop¯a¹a 

3. Kopÿºc ¸a ¢o¢å¸a¹a ¸a òæåý

4. ¥pº²å¸a 8. ¥på¯®a

5. ¡o¢å¸a 9. �oªañå

1. Polt 6. Hambad
2. Vajutusnupp 7. Pilukujulised avad
3. Pooli korpus 8. Silmus
4. Vedru 9. Kinnituspilu
5. Pool

1. Kaištis 6. Kontaktiniai dantukai
2. Spaudiklis 7. Ovaliosios skylės
3. Ritės korpusas 8. Kilpa
4. Spyruoklė 9. Laikiklio plyšiai
5. Ritė

1. Tapa 6. Sakabinātājzobi
2. Pieskārienpoga 7. Rievotas formas caurumi
3. Spoles korpuss 8. Cilpa
4. Atspere 9. Turētājrievas
5. Spole

1. Ocoå¸®a 6. ³aÿýå µa ®æº²ºaùe

2. Koÿñe µa ÿo¹ñº®¸ºaùe 7. O¹opå o íop¯a 

3. Kºîåò¹e ¸a ¸a¯o¹®a ¸a ÿpoýeÿ

4. ¥pº²å¸a 8. Jaµoæ

5. Ha¯o¹®a 9. ¥poýeÿå µa ªp²eùe



NO

Opis delov – Sl. 21–24

Opis dijelova – crt.21–24

Opis delova – Sl. 21–24

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 21—24

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 21—24

Osade kirjeldus – joon. 21–24

Dalių aprašymas – Pav. 21–24

Detaïu apraksts – 21.–24. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 21—24

1

3

4

2

ON

1

5

2

OO

OP

OQ

6

1. Merilna palica za olje 4. Oznaka za minimum 

2. O-obroč 5. Priključna cev za polnjenje

3. Oznaka za maksimum 6. Kapaciteta polnjenja 90 ml

1. Mjerač razine ulja 4. Oznaka minimum

2. O-prsten 5. Cijev za dolijevanje

3. Oznaka maximum 6. Količina za dolijevanje 90 ml

1. Letva za merenje nivoa ulja 4. Oznaka za minimum 

2. O-prsten 5. Priključna cev za punjenje

3. Oznaka za maksimum 6. Kapacitet punjenja 90 ml

1. Kp¾ò®a c ¯acæø¸¾¯ 4. O¹¯e¹®a ¯å¸å¯aæ¿¸o¨o 

óºÿo¯ ºpo¸ø ¯acæa 

2. O-o¢paµ¸aø ÿpo®æaª®a 5. �ÿºc®¸o¼ ÿa¹pº¢o®

3. O¹¯e¹®a ¯a®cå¯aæ¿¸o¨o 6. O¢½e¯ µaæåae¯o¨o 

ºpo¸ø ¯acæa ¯acæa 90 ¯æ

1. ¥p½ñ®a µa åµ¯epa¸e 4. Map®åpo®a µa ¯å¸å¯º¯ 

¸åo¹o ¸a ¯acæo¹o 5. ¦½pæo ¸a o¹opa

2. O-ÿp½c¹e¸ 6. �¯ec¹å¯oc¹ 90 ¯æ

3. Map®åpo®a µa ¯a®cå¯º¯

1. Õlimõõtevarras 4. Miinimum-markeering
2. O-rõngas 5. Täiteava
3. Maksimum-markeering 6. Täitekogus 90 ml

1. Alyvos matuoklis 4. Minimum žyma 
2. Žiedas 5. Pildymo atvamzdis
3. Maximum žyma 6. Pilamas kiekis 90 ml

1. Eïïas mērstienis 4. Minimuma maríējums 
2. O gredzens 5. Uzpildes caurums
3. Maksimuma maríējums 6. Iepildes daudzums 90 ml

1. Mep¸a òåÿ®a µa ¯acæo 5. O¹op µa ÿoæ¸eùe

2. O-ÿpc¹e¸ 6. Koæåñå¸a µa ÿoæ¸eùe 

3. Oµ¸a®a µa ¯a®cå¯º¯ 90 ml

4. Oµ¸a®a µa ¯å¸å¯º¯
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Opis delov – Sl. 25–27

Opis dijelova – crt.25–27

Opis delova – Sl. 25–27

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 25—27

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 25—27

Osade kirjeldus – joon. 25–27

Dalių aprašymas – Pav. 25–27

Detaïu apraksts – 25.–27. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 25—27

1

3

2

OR

OS

OT

5

64

1. Zračni filter 4. Ohišje

2. Pokrov zračnega filtra 5. Razrezi

3. Ustavitvena zaplata 6. Razrez v ohišju

1. Zračni filter 4. Kućište

2. Poklopac zračnog filtera 5. Otvor

3. Kopča 6. Otvor na kućistu

1. Vazdušni filtar 4. Kućište

2. Poklopac vazdušnog filtra 5. Prorezi

3. Zaustavna lamela 6. Prorez u kućištu

1. �oµªºò¸¾¼ íåæ¿¹p 4. Kopÿºc

2. Kp¾ò®a oµªºò¸o¨o 5. ¥aµ¾

íåæ¿¹pa 6. ¥popeµ¿  ®opÿºce

3. ³aóeæ®a

1. �½µªºòe¸ íåæ¹½p 4. Kopÿºc

2. Kaÿa® ¸a ½µªºò¸åø 5. Òæåýoe

íåæ¹½p 6. Òæåý ¸a ®opÿºca

3. ©½p²añå

1. Õhufilter 4. Korpus
2. Õhufiltri kate 5. Pilu
3. Kinnitus 6. Pilu korpuses

1. Oro filtras 4. Korpusas
2. Oro filtro gaubtas 5. Plyšiai
3. Laikiklio liežuvėlis 6. Plyšys korpuse

1. Gaisa filtrs 4. Korpuss
2. Gaisa filtra vāks 5. Spraugas
3. Turētājsaistenis 6. Korpusa sprauga

1. Íåæ¹ep µa oµªºx 4. Kºîåò¹e

2. O¢æo¨a ¸a íåæ¹ep 5. O¹op

µa oµªºx 6. O¹op o ®ºîåò¹e¹o

3. Jaµåñe µa ªp²eùe
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Opis delov – Sl. 28–30

Opis dijelova – crt. 28–30

Opis delova – Sl. 28–30

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 28—30

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 28—30

Osade kirjeldus – joon. 28–30

Dalių aprašymas – Pav. 28–30

Detaïu apraksts – 28.–30. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 28—30

1. Vijak za nastavitev 6. Sprednji razrez

prostega teka 7. Sprednja zaskočka

2. Pokrov motorja 8. Pokrov motorja

3. Zadnji razrez/zaskočka 9. Vijak

4. Srednji razrez 10. Izpušna cev

5. Srednja zaskočka

1. Vijak za podešavanje 6. Prednji urez

praznog hoda 7. Prednji oslonac

2. Poklopac motora 8. Poklopac motora

3. Stražnji urez 9. Vijak

4. Srednji urez 10. Ispušna cijev

5. Srednji oslonac

1. Zavrtanj za podešavanje 6. Prednji prorez

praznog hoda 7. Prednji zaustavljač

2. Poklopac motora 8. Poklopac motora

3. Stražnji prorez/zaustavljač 9. Zavrtanj

4. Srednji prorez 10. Izduvna cev

5. Srednji zaustavljač

1
OU

7

6

2

4

3

5

OV

PM 8

10

9

1. �å¸¹ pe¨ºæåpo®å 6. ¥epeª¸ee o¹epc¹åe

xoæoc¹o¨o xoªa 7. ¥epeª¸øø ¯e¹®a

2. Kopÿºc ªå¨a¹eæø 8. Kopÿºc ªå¨a¹eæø

3. ³aª¸ee o¹epc¹åe/¯e¹®a 9. ¡oæ¹

4. Cpeª¸ee o¹epc¹åe 10. Kopÿºc ¨æºòå¹eæø

5. Cpeª¸øø ¯e¹®a

1. ¡oæ¹ µa pe¨ºæåpa¸e 6. ¥peªe¸ òæåý

¸a ÿpaµ¸åø xoª 7. ¥peª¸a ¢æo®åpo®a

2. Kaÿa® ¸a ªå¨a¹eæø 8. Kaÿa® ¸a ªå¨a¹eæø

3. ³aªe¸ òæåý (¢æo®åpo®a) 9. ¡oæ¹

4. Cpeªe¸ òæåý 10. Aºcÿºx

5. Cpeª¸a ¢æo®åpo®a

1. Tühikäigu seadekruvi 6. Eesmine pilu
2. Mootorikate 7. Eesmine süvik
3. Tagumine pilu/süvik 8. Mootorikate
4. Keskmine pilu 9. Kruvi
5. Keskmine süvik 10. Väljalase

1. Tušciosios eigos 6. Priekinis plyšys
nustatymo varžtas 7. Priekinis fiksatorius

2. Variklio gaubtas 8. Variklio gaubtas
3. Galinis plyšys/fiksatorius 9. Varžtas
4. Vidurinis plyšys 10. Išmetimo vamzdis
5. Vidurinis fiksatorius

1. Tukšgaitas nostādīšanas 5. Vidējais sprūdapturis
skrūve 6. Priekšējā sprauga

2. Motora apvalks 7. Priekšējais sprūdapturis
3. Pakaïējā sprauga/ 8. Motora apvalks

sprūdapturis 9. Skrūve
4. Vidējā sprauga 10. IIzplūdes caurule

1. ³ap¹®a µa ¯ec¹eùe 6. ¥peªe¸ o¹op

¸a pa¢o¹a o ¯ec¹o 7. ¥peª¸o æe²åò¹e

2. O¢æo¨a ¸a ¯o¹op 8. O¢æo¨a ¸a ¯o¹op

3. ³aªe¸ o¹op/æe²åò¹e 9. ³ap¹®a

4. Cpeªe¸ o¹op 10. Åµªº

5. Cpeª¸o æe²åò¹e
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Opis delov – Sl. 31–32

Opis dijelova – crt. 31–32

Opis delova – Sl. 31–32

Oÿåca¸åe ªe¹aæe¼ — Påc. 31—32

Oÿåca¸åe ¸a ñac¹å¹e — Íå¨. 31—32

Osade kirjeldus – joon. 31–32

Dalių aprašymas – Pav. 31–32

Detaïu apraksts – 31.–32. att.

Oÿåc ¸a ªeæoå¹e — Cæ. 31—32

1. Izpušna cev 5. Vijak

2. Iskrolovec 6. Razrez

3. Držalo 7. Vžigalna svečka

4. Pokrov iskrolovca

1. Ispušna cijev 5. Vijak

2. Rešetka iskrolovca 6. Urez

3. Držač 7. Svijećica

4. Poklopac rešetke iskrolovca

1. Izduvna cev 5. Zavrtanj

2. Rešetka za hvatanje varnica 6. Prorez

3. Držač 7. Svećica za paljenje

4. Poklopac rešetke

za hvatanje varnica

1 2

6 43 5

PN

7

0.6 mm

PO

1. Kopÿºc ¨æºòå¹eæø 5. �å¸¹

2. Åc®po¨acå¹eæ¿ 6. ¥popeµ¿

3. ³aóeæ®a 7. Ceñaµa²å¨a¸åø

4. Kp¾ò®a åc®po¨acå¹eæø

1. Aºcÿºx 5. ¡oæ¹

2. Peòe¹®a µa åc®på 6. Òæåý

3. ©½p²añ 7. ³aÿaæå¹eæ¸a ceó

4. Kaÿa® ¸a peòe¹®a¹a 

µa åc®på

1. Väljalase 5. Kruvi
2. Sädemevõre 6. Pilu
3. Hoidja 7. Süüteküünal
4. Sädemevõre kate

1. Išmetimo vamzdis 5. Varžtas
2. Kibirkščių gaudytuvas 6. Plyšys
3. Laikiklis 7. Degimo žvakė
4. Kibirkščių gaudytuvo 

gaubtas

1. Izplūdes caurule 5. Skrūve
2. Dzirksteïrežgis 6. Sprauga
3. Nostiprinājums 7. Aizdedzes svece
4. Dzirksteïrežga nosegs

1. Åµªº 5. ³ap¹®a

2. Peòe¹®a 6. O¹op

3. ©p²añ 7. Ceîåñ®a µa ÿaæeùe

4. O¢æo¨a ¸a peòe¹®a
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Kandke kõik andmed, mis on kirjas seadme 
andmeplaadil, järgmisele väljale.

Andmeplaadi leiate mootori lähedalt. 

Need andmed on väga olulised hilisemal seadme 
varuosade tellimisel ja klienditeenindusse pöördumisel.

TEIE OHUTUSE TAGAMISEKS
KASUTAGE SEADET ÕIGESTI
Seade on ette nähtud ainult

– kasutamiseks käesolevas kasutusjuhendis antud 
kirjelduste ja ohutusjuhendite järgi;

– kasutamiseks elu- ja puhkepiirkondade hajasaladel;
– muruäärte ja väikeste murupindade niitmiseks või 

muru lõikamiseks raskesti ligipääsetavatest kohtadest, 
nt põõsaste alt.

Igasugune muu kasutamine on mittesihipärane. Kasutaja 
vastutab kolmandatele isikutele ja nende varale tekitatud 
kahju eest.

Kasutage seadet ainult tootja poolt ette nähtud ja tarnitud 
tehnilises seisundis.

Tootja ei vastuta seadme omavolilise muutmise tagajärjel 
tekkinud kahju eest.

OHUTUSJUHISED

ENNE KASUTAMIST LUGEDA LÄBI KÕIK 
JUHISED

Lugege juhiseid hoolikalt. Õppige seadet kasutama 
ja käsitsema.
Ärge töötage seadmega, kui olete haige, väsinud 
või alkoholi, uimastite või ravimite mõju all.
Lastel ja alla 16-aastastel isikutel on seadmega 
töötamine keelatud.
Kontrollige seade enne kasutamist üle. 
Kahjustunud osad vahetage välja. Kontrollige üle, 
et kütusesüsteem ei lekiks. Veenduge, et kõik 
kinnitusvahendid on paigaldatud ja kinnitatud. 
Vahetage välja pragunenud, mõranenud või muul 
viisil kahjustunud lõikeseadme osad. Veenduge, 
et lõikeseade on nõuetekohaselt paigaldatud 
ja korralikult kinnitatud. Veenduge, et lõikeseadme 
kaitseplaat on nõuetekohaselt paigaldatud 
ja ettenähtud asendis. Nende juhiste eiramine võib 
kaasa tuua läheduses viibivate isikute vigastamist või 
seadme kahjustamist.
Kasutage ainult 2 mm läbimõõduga originaaljõhvi. 
Ärge kasutage kunagi metalltugevdusega nööri, ketti, 
köit vms. Need võivad murduda ning ohtlikult välja 
paiskuda.
Ärge kunagi unustage pea, käte ja jalgade 
vigastamise ohtu.
Vajutage gaasihooba ning veenduge, et see naaseks 
automaatselt nullasendisse. Teostage kõik 
seadistused ja remonttööd enne seadme kasutamist.
Enne töö alustamist kontrollige alati tööpiirkond üle. 
Korjake kokku kõik esemed, nagu näiteks kivid, 
klaasikillud, naelad, traadid või nöörid, mis võivad 
seadmele ette jäädes üles paiskuda või 
lõikeseadmesse kinni jääda. Kõrvalistel isikutel, 
eriti aga lastel ja loomadel, on seadme läheduses 

viibimine keelatud. Lapsed, kõrvalised isikud 
ja loomad peavad hoiduma seadmest vähemalt 15 m 
kaugusele, kuna õhku paiskuvad esemed võivad neid 
ohustada. Ka neil soovitatakse kanda silmakaitset. 
Kui keegi teile läheneb, lülitage kohe mootor 
ja lõikeseade välja.

BENSIINIMOOTORIGA MURUTRIMMERITE 
OHUTUSNÕUDED
TÄHELEPANU! Bensiin on väga tuleohtlik, bensiiniaurud 

võivad süttimisel plahvatada. Rakendage järgmisi 
ohutusmeetmeid:
hoidke bensiini ainult niisugustes mahutites, mis 
on selle ladustamiseks ette nähtud ja lubatud;
vältige lekkinud bensiini süttimist. Ärge käivitage 
mootorit enne, kui bensiiniaurud on haihtunud;
lisage kütust ainult siis, kui mootor on seiskunud ning 
maha jahtunud. Ärge kunagi võtke kütusepaagi korki 
maha ega lisage kütust, kui mootor on veel kuum. 
Ärge kunagi kasutage seadet, kui kütusepaagi kork 
pole piisavalt kõvasti kinni keeratud. Kütusepaagi 
kork tuleb alati aeglaselt lahti keerata, et paagis olev 
rõhk saaks aeglaselt alaneda.
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OHUTUSJUHISED

Lisage bensiini vabas õhus puhtas kohas, kus õhk 
hästi liigub ja kus ei ole sädemeid ega leeke. Keerake 
kütusepaagilt kork aeglaselt maha, kui mootor on 
välja lülitatud. Ärge suitsetage bensiini segamise ja 
kütuse tankimise ajal. Bensiini loksumisel seadmele 
pühkige see kohe ära.
Enne kui käivitate mootori, viige seade 
tankimiskohast vähemalt 10 m kaugusele. Bensiini 
lisamise või seadme kasutamise ajal ärge suitsetage 
ning jälgige, et ümbruses ei oleks sädemeid ega 
lahtist tuld.

TÖÖTAMISE AJAL
Ärge kunagi käivitage seadet ega laske mootoril 
töötada kinnises ruumis või hoones. Heitgaaside 
sissehingamine võib põhjustada surma. Kasutage 
seadet ainult vabas õhus.
Seadme kasutamise ajal kandke alati kaitseprille 
ja kuulmiskaitset. Kui töö on tolmune, kandke näo- 
või tolmumaski. Soovitav on töötamise ajal kanda 
pikkade varrukatega särki.
Pange jalga pikad, tugevast materjalist püksid ja 
saapad ning tõmmake kätte kindad. Ärge kandke 
laiu riideid, ehteid, lühikesi pükse ega sandaale, 
ärge olge paljajalu. Kinnitage juuksed õlgadest 
kõrgemale.
Kui seadet kasutatakse trimmerina, peab 
lõikeseadmele alati olema paigaldatud trimmikaitse. 
Seadmele peab olema paigaldatud õige jõhv ja 
mõlemad trimmeri jõhvid peavad olema välja 
tõmmatud. Lõikejõhv ei tohi olla üle kaitseplaadi serva 
välja tõmmatud.
Et seadmest oleks mugavam kinni hoida, reguleerige 
seadme vars oma kasvule vastavaks.
Seadmel ei ole sidurit, sellepärast pöörleb jõhvi pool 
edasi, kui mootor töötab tühikäigul.
Enne seadme sisselülitamist kontrollige, et jõhvi pool 
ei puutuks millegi vastu.
Ärge puudutage enne käivitamist lõikeseadmega 
võõrkehi.
Töötage seadmega ainult päevavalguses või piisava 
valgustuse käes.
Vältige juhuslikku käivitamist. Tõmmake 
starterinöörist alles siis, kui olete seadme 
kasutamiseks valmis. Seadme käivitamisel peavad 
nii seadme kasutaja kui seade olema kindlas 
tööasendis. Järgige käivitamise/seiskamise juhiseid.
Kasutage käesolevat seadet ainult selleks ette 
nähtud eesmärgil.
Ärge kallutage end liiga kaugele ettepoole. Seiske 
alati kahe jalaga kindlalt maas, et keha oleks 
tasakaalus.
Töötamise ajal hoidke seadmest alati kahe käega 
kinni. 

Hoidke alati käed ja jalad liikuvatest osadest eemal. 
Ärge puudutage liikuvat lõikeseadet ega püüdke seda 
peatada.
Ärge puudutage mootorit ega summutit. Need 
osad lähevad töö ajal väga kuumaks. Ka pärast 
väljalülitamist on need veel mõnda aega kuumad.
Ärge laske mootoril töötada kiiremini, kui see on 
servade lõikamiseks ja trimmimiseks vajalik. Ärge 
laske mootoril töötada suurel kiirusel, kui te parajasti 
ei lõika.
Peatage alati mootor, kui töös tekib paus või te peate 
teise kohta minema.
Kui seade läheb vastu mingit eset või jääb kuhugi 
kinni, seisake kohe mootor ja kontrollige, kas seade 
pole viga saanud. Lahtiste või kahjustunud osadega 
seadet ei tohi kasutada.
Kui seade hakkab ebatavaliselt tugevalt vibreerima, 
tuleb mootor koheSELT seisata. Vibreerimine 
tähendab probleeme. Enne töö jätkamist kontrollige 
hoolikalt üle, ega seadmel ei ole lahti tulnud polte või 
mutreid ega esine muid kahjustusi. Vajaduse korral 
parandage või vahetage kahjustunud osad välja.
Hooldus- ja remonttööde teostamiseks ning 
lõikeseadme vahetamiseks peatage seade ja lülitage 
mootor välja. Lisaks sellele tõmmake süüteküünla 
pistik välja.
Seadme remontimisel kasutage ainult originaal-
varuosi. Seadme osi saate osta volitatud müüja käest.
Ärge kunagi kasutage osi, tarvikuid või 
lõikeseadmeid, mis ei ole selle seadme jaoks ette 
nähtud. See võib viia kasutaja tõsise vigastamiseni 
või seadme kahjustamiseni. Samuti võib garantii 
kaotada oma kehtivuse.
Hoidke seade puhas ning jälgige, et lõikeseadme ja 
trimmikaitse vahele ei koguneks heintaimi ega muud 
prahti.
Tuleohu vältimiseks vahetage rikkis summuti ja 
sädemepüüdur välja ning hoidke mootor ja summuti 
rohust, lehtedest, liigsest määrdest ja tahmast 
puhtad.
Laske seadet remontida ainult spetsiaalses töökojas.

TÖÖAJAD
Pidage kinni seadme kasutamiseks kehtestatud 
siseriiklikest/ kommunaalsetest eeskirjadest (teavet 
annab pädev ametkond).
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OHUTUSJUHISED

MUUD OHUTUSJUHISED
Kui kütusepaagis on veel bensiini, ärge kunagi hoidke 
seadet hoones, kus aurud võivad kokku puutuda 
sädemete või lahtise tulega.
Enne hoiustamiskohta viimist või transportimist laske 
mootoril maha jahtuda. Seadme transportimisel tuleb 
seade korralikult kinnitada.
Hoiustage seadet kuivas ruumis luku taga või asetage 
see käeulatusest kõrgemale, et kaitsta seadet 
kahjustamise või omavolilise kasutamise eest. 
Hoiustage seadet lastele kättesaamatus kohas.

Ärge kunagi pritsige ega kallake seadet üle veega või 
muu vedelikuga. Hoidke käepidemed kuivad ja 
puhtad (ka tolmust). Puhastage seadet pärast iga 
kasutust, vt puhastamise ja hoiustamise juhiseid.
Vana bensiin/õli või pakendijäägid kõrvaldage 
vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Hoidke kasutusjuhend alles. Vajadusel lugege 
juhendit ning kasutage seda teiste juhendamiseks. 
Kui annate seadet teistele kasutamiseks, andke 
kaasa ka see kasutusjuhend.

HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES.

OHUTUSMÄRGID JA RAHVUSVAHELISED 
SÜMBOLID
Käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatakse seadmele kinnitatud ohutusmärke ning rahvusvahelisi sümboleid ja 
piktogramme. Kõigi ohutus-, paigaldus-, kasutus- ja remonttöid kirjeldavate juhistega tutvumiseks lugege 
kasutusjuhendit.

SÜMBOL SELGITUS

HOIATAV SÜMBOL
Tähistab ohtu, hoiatust või manitseb ettevaatusele. Võib esineda koos teiste sümbolite 
või piktogrammidega.

LUGEGE KASUTUSJUHENDIT
Kasutusjuhiste ja ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
Lugege kasutusjuhendit enne, kui käivitate seadme või alustate tööd.

KANDKE SILMA- JA KUULMISKAITSEID
TÄHELEPANU! Õhku paiskuvad esemed ja tugev müra võivad põhjustada tõsiseid silmavigastusi 
ja kuulmiskahjustusi. 
Kandke seadmega töötamise ajal silma- ja kuulmiskaitseid.

KANDKE PEAKAITSET
TÄHELEPANU! Langevad esemed võivad põhjustada tõsiseid peavigastusi. Kandke seadmega 
töötamise ajal peakaitset.   

HOIDKE KÕRVALISED ISIKUD EEMAL
TÄHELEPANU! Kõrvalised isikud, eriti aga lapsed ja loomad, peavad olema tööpiirkonnast vähemalt 15 m 
kaugusel. 

BENSIIN
Kasutage alati puhast ja uut pliivaba bensiini.
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SÜMBOL SELGITUS

ÕLI
Kasutage ainult kasutusjuhendis lubatud õli.

ÜLES PAISKUVAD JA PÖÖRLEVAD OSAD VÕIVAD PÕHJUSTADA TÕSISEID VIGASTUSI.   
TÄHELEPANU! Ärge kasutage seadet, kui kaitseplaat ei ole lõikamiseks õiges asendis. 
Hoidke liikuvast jõhvipoolist ja lõiketerast eemale.

SÜÜTELÜLITI
SEES / START / TÖÖ

SÜÜTELÜLITI
VÄLJAS või STOPP

OHTLIK! KUUM PIND
Ärge puudutage kuuma summutit, või silindrit. Te võite end ära kõrvetada. 
Need osad kuumenevad töötamise ajal eriti ning on ka veel pärast seadme välja lülitamist tükk 
ega kuumad.
   

TERAV TERA
TÄHELEPANU! Tera kaitseplaadi juures, samuti lõiketera, on teravad. Tõsisest vigastusest hoidumiseks 
ärge puudutage lõiketera.
   

ÕHUKLAPI SEADISTUSED
1 • ÕHUKLAPP KINNI käivitusasend.

2 • ÕHUKLAPP POOLKINNI vahepealne asend.

3 • Tööasend.

SUURIM PÖÖRLEMISKIIRUS
Ärge laske seadmel töötada suurimast pöörlemiskiirusest kiiremini.

KANDKE TUGEVAID JALATSEID JA KINDAID
Seadmega töötamise ajal kandke vastupidavaid saapaid ja töökindaid.
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PAIGALDUSJUHEND

KUIDAS PAIGALDADA D-KUJULIST KÄEPIDET
1. Teie ohutuse huvides tuleb D-kujuline käepide 

paigaldada enne vahekauguse mansetti. Lükake 
käepide üle varre nii alla, et käepide jääb mootori 
suhtes kaldu (joon. 4).

HOIATUS. :=D-kujulist käepidet ei tohi lükata üle 
vahekauguse manseti. See võib kahjustada käepidet või 
seadet.

2. Asetage polt, seib ja tiibmutter paika ning keerake 
kinni.

D-KUJULISE KÄEPIDEME SEADISTAMINE
1. Keerake tiibmutter lahti. Kruvisid ja seibe ei ole vaja 

eemaldada.

2. Pöörake D-kujulist käepidet nii, et see jääb varre 
kohale.

3. Hoidke seadet tööasendis (joon. 9), seadke D-
kujuline käepide sellisesse asendisse, et seadet 
oleks võimalikult mugav käes hoida ning keerake 
tiibmutter kinni (joon. 4).

KAITSEPLAADI PAIGALDAMINE
1. Asetage kaitseplaat varre juures kinnitusalusele 

(joon. 5).
2. Lõikamiseks pöörake kaitseplaat lõikeseadme 

ülemisele osale, pöörake korpust kaitseplaadi avade 
suunas nii, et kruvisid saaks sisse panna. (joon. 5).

TEAVET ÕLI JA KÜTUSE KOHTA

MOOTORIÕLI
TÄHELEPANU: Seade väljastatakse transportimise 

põhjustel ilma mootoriõlita.
– Enne esimest kasutamist kallata sisse mootoriõli.
– Kontrollige enne iga kasutamist õlitaset.
– Kasutage ainult neljataktiliste mootorite õlisid SAE 30 

klassifikatsiooniga SF, SG, SH.

MOOTORIÕLI SISSEKALLAMINE
Joon. 1 ja 2

Vastavalt mudelile on seadmega kaasas õli (90 ml) 
esimeseks täitmiseks (joon. 1).

Asetage seade tasasele pinnale (joon. 2).
Keerake õlimõõtevarras välja (joon. 2).
Kallake sisse 90 ml õli.

Viide. Ärge kallake õli kunagi bensiinipaaki ega segage 
bensiini hulka.
Keerake õlimõõtevarras uuesti sisse.

KÜTUS
OHT: Bensiin on teatud tingimustel kergestisüttiv 

ja plahvatusohtlik.
– Mootorit tankida ainult kohas, kus õhk hästi liigub, 

mootor peab olema välja lülitatud. Tankimise kohas 
või kütuste hoiupaigas ei tohi suitsetada ja kõik 
süüteallikad tuleb kõrvaldada.

– Ärge kallake bensiinipaaki liiga täis (täitetorus ei tohi 
kütust olla). Pärast tankimist jälgige, et kütusepaagi 
kork oleks kinni ja lukustatud.

– Jälgida, et tankimisel kütust maha ei läheks. Maha 
loksunud kütus või bensiiniaurud võivad süttida. 
Kui kütust läks maha, jälgige, et tankimiskoht oleks 
kuivanud, enne kui mootori uuesti käivitate.

– Vältige korduvat või pikemat kokkupuudet nahaga 
või aurude sissehingamist.

Kasutage alati puhast, värsket pliivaba bensiini 
(maksimaalselt 60 päeva seisnud). 

KÜTUSE LISAMINE
Joon. 3

Võtke maha kütusepaagi kork.
Täitke kütusepaak. Ärge kallake paaki kunagi liiga 
täis!
Sulgege bensiinipaak korralikult.
Enne kui käivitate mootori, viige seade 
tankimiskohast/kütusemahutist ca 10 m kaugusele.
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MOOTORI KÄIVITAMINE
OHT: Käivitage seadet ainult vabas õhus. Asetage seade 

vastavalt joon. 8 tasasele pinnale ning hoidke seda 
kinni.

1. Kontrollige õlitaset, vajadusel lisage õli.
2. Lisage kütust.
3. Seadke lüliti asendisse SART [I] (joon. 6).
4. Vajutage täitepumpa aeglaselt 10 korda põhjani. 

Kütus peab olema pumbas nähtav (joon. 7). Juhul 
kui see ei ole nii, vajutage veel kolm korda või rohkem, 
kuni te näete kütust.

5. Seadke õhuklapp asendisse 1 (joon. 7).
6. Kui seade on maapinnal, vajutage gaasihooba ning 

hoidke seda allavajutatud asendis.
7. Tõmmake tugevalt starterinööri (tavaliselt 5 korda) 

(joon. 8).
8. Seadke õhuklapp asendisse 2 (joon. 7).
9. Mootori käivitamiseks tõmmake starterinööri tugevalt 

1-5 korda (joon. 8).
10. Mootori soojendamiseks vajutage gaasihooba 

15 kuni 30 sekundit.
MÄRKUS.: Madalatel temperatuuridel võib mootori 

soojenemiseks ja suurima kiiruse saavutamiseks 
kuluda rohkem aega.

11. Kui mootor on soe, seadke õhuklapp asendisse 3 
(joon. 7). Nüüd on seade töövalmis.

KUI...=Korrake punkte 4–9, kui mootor ei käivitu.
KUI...=Seadke õhuklapp asendisse P (joon. 7), 

kui mootor käivitamisel üle ujutatakse. Vajutage 
gaasihooba. Tõmmake tugevalt starterinööri. 
Mootor peaks käivituma 3 kuni 8 tõmbega.

KUI... Sooja mootori käivitamiseks ei ole vaja õhuklappi 
kasutada. Seadke lüliti asendisse START [I] 
ja õhuklapp asendisse 2 (joon. 7).

MOOTORI SEISKAMINE
1. Laske gaasihoob lahti (joon. 6). Laske seadmel 

tühikäigul maha jahtuda.
2. Seadke lüliti asendisse VÄLJAS [O] (joon. 6).

MURUTRIMMERI HOIDMIST
Enne seadme kasutamist võtke sisse tööasend (joon. 9). 
Kontrollige, kas

kasutaja kannab silmakaitset ja on õieti riietunud;
Parem käsivars on kergelt painutatud ja käsi hoiab 
lüliti käepidet.
Vasak käsi on sirge ning hoiab D-kujulist käepidet.
Seade paikneb vöökohast allpool.
Lõikeseadet hoida maapinnaga paralleelselt, kergelt 
vastu lõigatavaid heintaimi, et kasutaja ei peaks 
kummarduma.

LÕIKEJÕHVI PIKKUSE SEADISTAMINE 
Jõhvi pooliga saab jõhvi pikendada ilma mootorit välja 
lülitamata. Selleks vajutage pooli kergelt vastu maad 
(joon. 10), lastes võsalõikuril kõrgendatud pööretel edasi 
töötada.

MÄRKUS.: Lõikejõhv peaks olema alati maksimaalse 
pikkusega. Mida lühemaks lõikejõhv on jäänud, 
seda raskem on seda pikendada.

Kui jõhvi tuleb liiga palju välja, lõikab lõikejõhvi 
kaitsekorpuses olev tera selle õigele pikkusele. 
Et jõhv tuleks paremini välja, vajutage pooli vastu paljast 
maapinda või kõva pinnast. Kui te püüate jõhvi kõrges 
rohus pikendada, võib mootor välja surra.

Jõhv võib katkeda:
kui see on kulunud
puutudes vastu mingit eset, nt müüri või aiaposti

NÕUANDEID PARIMA TULEMUSE 
SAAVUTAMISEKS TRIMMIMISEL

Hoidke lõikepea maapinnaga paralleelselt.
Lõigake ainult jõhviotsaga, eriti müüri äärest. Rohkem 
kui ainult jõhviotsaga lõikamine vähendab lõikamise 
efektiivsust ja võib põhjustada mootori ülekoormust.
20 cm kõrgemat rohtu lõigake madalamaks 
etapiliselt, et vältida jõhvi enneaegset kulumist 
ja mootori vastupanu teket.
Võimaluse korral lõigake vasakult paremale. 
Paremale poole liikudes lõikab seade paremini. 
Lõigatud muru heidetakse kasutajast eemale.
Lõikamiseks liigutage trimmerit aeglaselt soovitud 
kõrgusel. Valige kas edasi-tagasi või küljelt küljele 
liikumine. Lühemate otste mahalõikamine annab 
parema tulemuse.
Lõigake ainult kuiva rohtu ja kuivi heintaimi.

Lõikejõhvi kasutamisiga sõltub

eespool antud nõuannete järgimisest;
sellest, milliseid heintaimi lõigatakse
ja kust neid lõigatakse
Näiteks maja seina äärest lõikamisel kulub jõhv 
palju kiiremini kui puu ümbert lõikamisel. 

LÕPPVIIMISTLUS
Lõppviimistlus tähendab kõigi heintaimede maha niitmist 
puude, postide, aedade vms juurest.

Pöörake seadet nii, et lõikeseade oleks maapinna suhtes 
30° nurga all (joon. 11).
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TÄHELEPANU: Enne kõiki töid seadmega:
– seisake mootor.
– oodake, kuni kõik liikuvad osad on täielikult 

seiskunud; mootor peab olema jahtunud
– tõmmake süüteküünla pistik mootorilt välja, 

nii et mootori kogemata käivitumine ei ole võimalik.
Laske seadet remontida ainult spetsiaalses töökojas.

Laske hooaja lõppedes seade vastavas töökojas 
üle vaadata ja hooldada.

HOOLDUSPLAAN

1) Need tööd lasta teostada töökojas.

KUIDAS PAIGALDADA LÕIKEJÕHVI
Käesolevast lõigust leiate nii Split-Line™ kui ka tavalise 
standardjõhvi paigaldamise.

Varujõhvina kasutage alati jõhvi, mille läbimõõt on 2 mm. 
Kui te kasutate muu pikkusega jõhvi, kui siin antud, võib 
mootor üle kuumeneda või tekkida tõrge mootori töös.

Lõikejõhvi vahetamiseks on kaks võimalust:

kerida seesmisele poolile peale uus jõhv
paigaldada uus pool, millele on jõhv juba peale 
keritud

Seesmisele poolile uue jõhvi pealekerimine
1. Hoidke välimist pooli käega kinni ja keerake 

vajutusnupp teise käega vastupäeva maha (joon. 12). 
Kontrollige, et kruvi vajutusnupu sees liigub vabalt. 
Kui vajutusnupp on kahjustunud, vahetage see välja.

2. Võtke seesmine pool välimisest poolist välja. (joon. 
13).

3. Eemaldage seesmiselt poolilt vedru (joon. 13).
4. Seesmist pooli, vedru, võlli ja välimise pooli sisepinda 

puhastage puhta lapiga (joon. 14).

5. Kontrollige, et seesmise ja välimise pooli hambad 
ei oleks kulunud (joon. 14). Vajaduse korral tehke 
karedad servad siledaks või vahetage poolid välja.

NÕUANNE: Topeltjõhvi (Split-Line™) saab kasutada 
ainult pooliga, millel on pilukujulised augud. Tavalist 
jõhvi saab kasutada mõlemat tüüpi pooliga. Mis tüüpi 
pool teil on, saate kindlaks teha joonise 15 abil.

NÕUANNE: Kui hakkate seadmele trimmeri jõhvi 
paigaldama, võtke alati õige pikkusega jõhv. Kui 
jõhv on liiga pikk, võib juhtuda, et see ei tule poolist 
korralikult välja.

Tavalise jõhvi paigaldamine
Split-Line™ paigaldamist lugege palun punkti 8 alt.
6. Võtke umbes 7,6 meetri pikkune uus jõhv ja murdke 

keskelt kokku. Tõmmake üks ots läbi ühe ja teine ots 
läbi teise pooli ava (joon. 16). Tõmmake jõhv läbi pooli 
nii, et silmus jääks võimalikult väike.

7. Kerige jõhv tihedalt, ühtlaste kihtidena poolile 
(joon. 17). Kergige jõhv poolile näidatud suunas. 
Pange nimetissõrm mõlema jõhvi vahele, et jõhvid 
omavahel segi ei läheks. Jõhvi otsad ei tohi jääda 
pealistikku. Edasi punkti 11 alt.

Split-Line™
8. Võtke umbes 3,65 meetrine uus tükk jõhvi. Pange üks 

jõhvi ots läbi ühe pooli ava (joon. 18). Tõmmake jõhv 
läbi pooli, jättes umbes 10 cm pikkuse otsa välja.

9. Pange jõhvi ots läbi pooli teise augu ja tõmmake jõhv 
pingule, et silmus jääks võimalikult väike (joon. 18).

10. Enne kerimist jaotage jõhv umbes 15 cm pikkuselt.
11. Kergige jõhv poolile näidatud suunas tihedalt, 

ühtlaste kihtidena.
NÕUANNE: Kui jõhv keritakse poolile märgitud suunale 

vastupidises suunas, ei saa lõikeseade õigesti 
töötada.

12. Pange jõhvi otsad mõlemasse kinnituspilusse 
(joon. 19).

13. Tõmmake jõhvi otsad läbi pooli korpuse avade ja 
asetage pool koos vedruga pooli korpusse (joon. 20). 
Suruge pool ja korpus kokku. Hoidke pooli ja korpust 
kinni ning tõmmake tugevalt mõlemast jõhvi otsast, 
et jõhv tuleks pooli korpuse kinnituspiludest välja.

NÕUANNE: Enne kui paigaldate lõikeseadme tagasi, 
peab poolile olema vedru peale pandud.

14. Hoidke pooli oma kohal kinni ning paigaldage 
vajutusnupp, pöörates nuppu päripäeva. 
Pingutage tugevalt.

Hooldustöö
enne iga 
kasuta-
mist

pärast 
esimest 
10 tundi

iga 
10 tunni 
järel

iga 
25 tunni 
järel

Tankimine ja 
õlitaseme 
kontrollimine

ñ

Õli vahetamine ñ ñ

Õhufiltri 
puhastamine/
õlitamine

ñ

Sädemesõela 
puhastamine

ñ

Klapi lõtku 
kontrollimine/ 
seadistamine 1)

ñ ñ

Süüteküünla/
süüteküünla pistiku 
kontrollimine

ñ
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Kuidas paigaldada valmis keritud jõhviga pooli 
1. Hoidke välimist pooli käega kinni ja keerake 

vajutusnupp teise käega vastupäeva maha (joon. 12). 
Kontrollige, et kruvi vajutusnupu sees liigub vabalt. 
Kui vajutusnupp on kahjustunud, vahetage see välja.

2. Võtke seesmine pool välimisest poolist välja 
(joon. 13).

3. Eemaldage seesmiselt vanalt poolilt vedru (joon. 13).
4. Puhastage seesmist pooli, vedru, võlli ja välimise 

pooli sisepinda puhta lapiga.
5. Pange vedru uue seesmise pooli sisse.
MÄRKUS.: Enne kui paigaldate tagasi jõhvi pooli, peab 

seesmisele poolile olema vedru peale pandud.
6. Tõmmake jõhvi otsad läbi välimise pooli aasade 

(joon. 20).
7. Asetage välimisse pooli uus seesmine pool (joon. 20). 

Vajutage mõlemad poolid omavahel kokku. Hoidke 
seesmist ja välimist pooli kinni ning tõmmake tugevalt 
mõlemast jõhvi otsast, et jõhv tuleks pooli 
kinnituspiludest välja.

8. Hoidke seesmist pooli kinni ning keerake vajutusnupp 
seda päripäeva keerates kinni.

Õlitaseme kontrollimine
Tähelepanu: Kontrollida enne iga kasutamist. Kunagi 

ei tohi seadet kasutada, kui õlitase jääb allapoole 
õlimõõtevarda miinimumimarkeeringut. Õlitase 
peaks alati olema maksimum-markeeringu lähedal 
(joon. 21).

1. Asetage seade tasasele pinnale.
2. Puhastage piirkond õlimõõtevarda ümber.
3. Keerake mõõtevarras välja, pühkige puhtaks ja 

keerake sisse tagasi.
4. Keerake mõõtevarras välja ja kontrollige õlitaset. 

Õlitase peaks alati olema maksimum-markeeringu 
lähedal.

5. Kui õlitase on liiga madal, lisage õli väikeste 
kogustena kuni maksimum-markeeringuni.

VIIDE: Ärge lisage liiga palju õli! Jälgige, 
et O-rõngas (joon. 22) istuks korralikult mõõtevardal.

Õlivahetus
TÄHELEPANU: Järgige hooldusintervalle vastavalt 
hooldusplaanile. Mittejärgimine võib põhjustada raskeid 
mootorikahjustusi. Kandke töökindaid.

VIIDE: Mootor peaks olema veel soe (MITTE KUUM).
1. Keerake mõõtevarras välja.
2. Kallake kogu õli täiteavast mahutisse. Selleks 

kallutage seade horisontaalasendisse (joon. 23).
VIIDE: Kõrvaldage õli vastavalt kohalikele eeskirjadele.
3. Pühkige õlijäägid/mustus ära.

4. Täitke mootor 90 ml neljataktilise õliga SAE30 
klassifikatsioon SF, SG, SH.

5. Keerake mõõtevarras uuesti sisse.

ÕHUFILTRI HOOLDUS
TÄHELEPANU: Järgige hooldusintervalle vastavalt 
hooldusplaanile. Mittejärgimine võib põhjustada raskeid 
mootorikahjustusi.
1. Avage õhufiltri kate. Suruge kinnitusaasale (3) 

ja avage kate (2) vasakule (joon. 25).
VIIDE: Vajadusel võtta maha kütusepaagi kaas.

2. Võtke õhufilter (1) välja (joon. 25).
3. Puhastage filter kodukeemia puhastusvahendiga 

ja veega. Loputage korralikult ja laske kuivada 
(joon. 26).

4. Määrige filter kergelt puhta õliga SAE30.
5. Suruge filter kokku, et eemaldada liigne õli (joon. 26).
6. Paigaldage filter.

VIIDE: Kasutamine ilma filtrita toob kaasa 
müügigarantii/garantii kustutamise.

7. Sulgege uuesti õhufiltri kate, jälgige, et see lukustuks 
(joon. 27).

8. Kinnitage uuesti kütusepaagi kork (kui võeti eelnevalt 
ära).

KARBURAATORI SEADISTAMINE
Tühikäigu pöörete arvu saab seadistada kruviga 
(joon. 28). Seda seadistust lasta teha ainult vastavas 
töökojas.

SÜÜTEKÜÜNLA KONTROLLIMINE/
VAHETAMINE
TÄHELEPANU: Järgige hooldusintervalle vastavalt 
hooldusplaanile. Vahetamisel kasutada ainult originaal-
süüteküünlaid.

1. Peatage mootor ja laske mootoril maha jahtuda. 
2. Tõmmake süüteküünla pistik välja.
3. Puhastage süüteküünla ümbrus. 
4. Keerake süüteküünal süüteküünlavõtmega vasakule 

välja.
5. Kontrollige/seadistage sädevahe MIS=ãã (joon. 32).
VIIDE: Vahetage välja kahjustatud, tahmunud või 
määrdunud küünal.

6. Keerake süüteküünal sisse ja pingutage 
pöördemomendiga 12,3–13,5 Nm. Ärge pingutage 
liiga tugevalt.
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SÄDEMEVÕRE HOOLDAMINE
1. Eemaldage väljalasketoru kate, vajutades fiksaatorile 

(joon. 29).
2. Eemaldage kruvi (5) (joon. 31).
3. Eemaldage sädemevõre kate (4) (joon. 31).
4. Puhastage sädemevõre (2) traatharjaga või vahetage 

välja (joon. 31).
5. Paigaldage tagasi sädemevõre, sädemevõre kate 

ja väljalasketoru kate.

PUHASTAMINE
Puhastage seadme pealispinda väikese harjaga. 
Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid. 
Kodukeemia puhastusvahendid sisaldavad aroomiõlisid 
nagu nt männiõli või sidrunit ning lahusteid nagu 
nt kerosiini, mis võivad käepidet või plastikkorpust 
kahjustada. Kõik niisked kohad pühkige pehme lapiga 
kuivaks.

HOIUSTAMINE
Kui paagis on veel kütust, ärge kunagi jätke seadet 
kohta, kus aurud võivad puutuda kokku sädemete või 
leegiga.
Laske mootoril enne hoiukohta viimist maha jahtuda.
Hoiustage seadet kuivas ruumis luku taga või asetage 
see käeulatusest kõrgemale, et kaitsta seadet 
kahjustamise või omavolilise kasutamise eest. 
Hoidke seade laste käeulatusest eemal.

PIKAAJALINE HOIUSTAMINE
Kui soovite seadet pikemat aega hoiustada, toimige 
järgmiselt:

1. Kallake kogu kütusepaagis olev kütus 
kütusemahutisse. Ärge kasutage kütust, 
mida on hoitud üle 60 päeva.

2. Käivitage mootor ja laske sellel kuni seiskumiseni 
töötada. Nii võib olla kindel, et karburaatorist on kogu 
kütus eemaldatud.

3. Laske mootoril maha jahtuda. Võtke süüteküünal 
välja ja kallake silindrisse 15 ml 4-taktilise mootori 
kõrgekvaliteetset mootoriõli. Õli jaotamiseks 
tõmmake aeglaselt starterinööri. Paigaldage 
süüteküünal tagasi.

MÄRKUS.: Pärast pikemaajalist hoiustamist ning enne 
võsalõikuri uuesti kasutamist võtke süüteküünal välja 
ja kallake silindrist kogu õli välja.

4. Õli vahetamine. Kõrvaldage vana õli kooskõlas 
kohalike eeskirjadega.

5. Puhastage seade põhjalikult ja kontrollige üle, 
et seadmel ei oleks kahjustunud ega lahtiseid osi. 
Kahjustunud osad parandage või vahetage välja ning 
keerake lahti tulnud kruvid, mutrid ja poldid kinni 
tagasi. Seade on hoiustamiseks valmis.

6. Hoiustage seadet kuivas ruumis luku taga või asetage 
see käeulatusest kõrgemale, et kaitsta seadet 
kahjustamise või omavolilise kasutamise eest. Hoidke 
seade laste käeulatusest eemal.
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VEA KÕRVALDAMINE

Küsimuste puhul võtke ühendust kohaliku volitatud müügiesindajaga.
Käesoleva kasutusjuhendi informatsioon, illustratsioonid ja spetsifikatsioonid vastavad kõige värskematele andmete, mis 
olid saadaval toote kohta kasutusjuhendi trükkimise ajal. Jätame endale õiguse muudatuste tegemiseks ilma ette 
teatamata. 

MOOTOR EI KÄIVITU

PÕHJUS LAHENDUS
Süütelüliti on asendis VÄLJAS Seadke lüliti asendisse SEES

Kütusepaak on tühi Täitke kütusepaak

Kütusepumpa ei ole piisavalt alla surutud. Suruge kütusepump 10 korda aeglaselt täielikult alla.

Mootor on üle ujutatud Proovige käivitada tööasendis õhuklapiga

Vana kütus Täitke kütusepaak värske kütusega

Süüteküünal on must Vahetage või puhastage süüteküünal

MOOTOR EI TÖÖTA TÜHIKÄIGUL ÜHTLASELT

PÕHJUS LAHENDUS
Õhufilter on ummistunud Puhastage või vahetage õhufilter

Vana kütus Täitke kütusepaak värske kütusega

Karburaator on valesti seadistatud Laske karburaatorit klienditeeninduse spetsialistil 
seadistada

MOOTOR EI KIIRENDA

PÕHJUS LAHENDUS
Vana kütus Täitke kütusepaak värske kütusega

Karburaator on valesti seadistatud Laske karburaatorit klienditeeninduse spetsialistil 
seadistada

MOTOTORIL EI OLE JÕUDU VÕI MOOTOR JÄÄB LÕIKAMISEL SEISMA

PÕHJUS LAHENDUS
Lõikepea on rohtu täis Peatage mootor ja puhastage lõikeseade

Määrdunud õhufilter Puhastage või vahetage õhufilter

Vana kütus Täitke kütusepaak värske kütusega

Karburaator on valesti seadistatud Laske karburaatorit klienditeeninduse spetsialistil 
seadistada

LÕIKESEADE EI VÄLJASTA JÕHVI

PÕHJUS LAHENDUS
Lõikepea on rohtu täis Peatage mootor ja puhastage lõikeseade

Jõhv lõikepeas on otsas Kerige uus jõhv peale

Pool on kinni jäänud Vahetage pool välja

Lõikepea on määrdunud Puhastage pool ja korpus

Jõhv on kinni kleepunud Võtke lahti, eemaldage kinni kleepunud osa ja kerige 
jõhv peale tagasi

Jõhv on pealekerimisel keerdu läinud Võtke lahti ja kerige jõhv uuesti peale

Jõhvi pole piisavalt väljas Vajutage vajutusnupule ja tõmmake lõikeseadmest 
10 cm jõhvi välja



UQ

TEHNILISED ANDMED

MOOTOR
Mootori tüüp .....................................................................................................................  õhkjahutusega, 4-taktiline

öömaht........................................................................................................................................................  26 cm3

Tööpöörded .................................................................................................................................  6800–9800 min-1

Tühikäigupöörded .........................................................................................................................  3200–4600 min-1

Süüde ................................................................................................................................................  elektrooniline

Süütelüliti................................................................................................................................................ nookurlüliti

Mootoriõli ............................................................................................................................................ SAE30/90 ml 

Kütus ..............................................................................................................................................  pliivaba bensiin

Kütusepaagi maht .........................................................................................................................................  355 ml

Karburaator ............................................................................................................................................  membraan

Gaasihoob ............................................................................................................................  manuaalne vajutusega

Käivitusmehhanism.......................................................................................................................  automaattagastus

AJAMIVÕLL JA LÕIKESEADE
Vedava võlli korpus ....................................................................................................................................  terastoru

Seadme kaal (ilma kütuseta).......................................................................................................................  ca 6,0 kg

Lõikemehhanism ................................................................................... jõhvi vabastamine vastu maad vajutamise teel

Lõikejõhvi läbimõõt .......................................................................................................................................... 2 mm 

Niidukaar ....................................................................................................................................................... 38 cm

MÜÜGIGARANTII
Riigis kehtivad müügigarantii tingimused avaldatakse 
meie firma või importija poolt. Seadme vead parandame 
müügigarantii raames tasuta, kui vea põhjuseks on 
materjali või tootja viga. Reklamatsiooni puhul võtke 
ühendust müüjaga või firma lähima harukontoriga.




