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Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä ja säilytä tulevaa tarvetta 
varten.  

 

 



 

TIETOA OMISTAJALLE 

Tämä ohjekirja on kirjoitettu henkilölle, jolla on hieman mekaanista taitoa. Kuten useimmat 

huoltokirjat, kaikkia vaiheita ei ole kuvattu. Vaiheet miten löysätä tai kiristää kiinnikkeitä ovat 

vaiheita, joita kuka tahansa voi noudattaa omatessaan hieman mekaanista taitoa. Lue ja noudata näitä 

ohjeita ennen laitteen käyttöä.  

Tunne laitteesi: Jos tunnet laitteesi ja sen toimintaa, saat siitä parhaan hyödyn. Tätä 

ohjetta lukiessasi vertaa kuvitusta laitteeseen. Opi hallintalaitteiden sijainti ja toiminta. Auttaaksesi 

ehkäisemään onnettomuutta noudata käyttöohjeita ja turvamääräyksiä. Säilytä tämä ohjekirja tulevaa 

tarvetta varten.  

TÄRKEÄTÄ: Monia osia ei ole pantu kokoon ja ne ovat myyntipakkauksessan. 

Omistajan vastuulla on varmistua, että tämän käyttöohjeen kokoonpano-ohjeita noudatetaan tarkasti. 

Muut osat on ostettu kokoonpantuna. Valmiiksi koottujen osien kohdalla omistajan velvollisuutena 

on varmistua, että laite on koottu oikein. Omistajan täytyy huolellisesti tarkistaa laite tämän 

käyttöohjeen ohjeiden mukaan ennen sen ensimmäistä käyttökertaa.  

OMISTAJAN VASTUU 

Alla olevien ohjeiden noudattaminen on omistajan vastuulla. 

1. Lue huolellisesti ja noudata turvallisen käytön määräyksiä.  

2. Noudata kaikkia kokoonpano- ja valmisteluohjeita.  

3. Tarkasta laite.  

4. Varmistu, että laitteen käyttäjä tietää miten kaikkia vakio- ja lisälaitteita käytetään oikein.  



5. Käytä laitetta vain kun suojaimet ja muut suojalaitteet ovat käytössä ja toimivat kunnolla. 

6. Säädä laite oikein.  

7. Käytä laitteen huollossa vain hyväksyttyjä varaosia.  

8. Suorita kaikki laitteen huoltotyöt loppuun asti.  

  
HUOM 

 
Moottorin pakokaasut sisältävät vaarallisia aineita, joiden sisään hengittäminen voi aiheuttaa 
syöpää.  
Akkukennot ja akkukengät sisältävät muun muassa vahingollisia aineita kuten lyijyä ja lyijy-
yhdisteitä. PESE KÄDET KÄSITELTYÄSI NÄITÄ LAITTEITA.  
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TÄRKEÄTÄ  

Turvakäytäntöjä työnnettäville ruohonleikkureille. 

Tämä leikkuri pystyy silpomaan käsiä ja jalkoja sekä lennättämään esineitä. Turvaohjeiden 

noudattamisen laiminlyönti voi johtaa vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan.  

I. Yleinen käyttö 

1. Lue, ymmärrä ja noudata kaikkia koneen 

ohjetarroja ja käyttöohjeen neuvoja. 

Perehdy hallintalaitteisiin ja oikeaan 

käyttöön.  

2. Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien 

lähelle tai alle. Pidä poistoaukko puhtaana 

koko ajan. Anna vain koneen ohjeisiin 

perehtyneiden henkilöiden käyttää 

ruohonleikkuria.  

3. Anna lupa ainoastaan luotettaville 
henkilöille, jotka ovat perehtyneet 
käyttöohjeisiin, käyttää ruohonleikkuria. 

4. Tarkasta perusteellisesti ruohonleikkuri ja 

leikattavaksi tarkoitettu alue. Puhdista alue 

kappaleista kuten kivistä, leluista, 

langoista, luista, kepeistä jne., jotka voivat 

tarttua terään ja lentää sivulle.  

5. Ennen leikkaamista varmistu, että alueella 

ei oleskele ihmisiä. Pysäytä ruohonleikkuri 

jos joku tulee alueelle.  

6. Älä käytä ruohonleikkuria ollessasi 



vähäpukeinen tai käyttäessäsi avoimia 

sandaaleja. Pukeudu aina asianmukaisiin 

työvaatteisiin.  

7. Älä vedä ruohonleikkuria taaksepäin ellei 

se ole ehdottoman välttämätöntä. Katso 

alas ja taakse ennen vetäessäsi leikkuria 

taaksepäin.  

8. Älä käytä ruohonleikkuria ilman 

kunnollisia suojaimia, suojalevyjä, 

ruohonkeräintä tai muita paikallaan olevia 

suojalaitteita.  

9. Katso valmistajan ohjeita oikeasta käytöstä 

ja lisälaitteiden asentamisesta. Käytä vain 

valmistajan hyväksymiä lisälaitteita. 

10. Sammuta leikkuri ylittäessäsi sorapintaisia 

jalkakäytäviä tai teitä.  

11. Pysäytä moottori ennen kuin poistut 

leikkurin luota, ennen puhdistusta tai 

poistokanavan avaamista.  

12. Sammuta moottori ja odota kunnes terä on 

kokonaan pysähtynyt ennen 

ruohonkeräimen irrotusta.  

13. Leikkaa vain päivänvalossa tai hyvässä 

keinovalossa.  

14. Älä käytä ruohonleikkuria nautittuasi 

alkoholia, huumeita tai lääkkeitä, jotka 

voivat aiheuttaa uneliaisuutta tai vaikuttaa 

kykyysi käyttää tätä konetta turvallisesti.  

15. Älä koskaan käytä ruohonleikkuria märässä 

ruohossa. Seiso aina tukevasti, säilytä hyvä 

ote kädensijasta ja kävele, äläkä koskaan 

juokse.  

16. Irrota ruohonleikkurin automaattinen 

pyörintämekanismi tai ajokytkin ennen 

moottorin käynnistystä.  

17. Laitteen alkaessa täristä epänormaalisti, 

pysäytä moottori ja selvitä syy välittömästi, 

Tärinä on yleisesti varoitus ongelmasta 

kuten vahingoittuneesta terästä, löysällä 

olevasta terästä tai moottorin kiinnitys 

pultit ovat löysällä.  

18. Käytä aina suojalaseja tai sivusuojuksin 

varustettuja suojalaseja käyttäessäsi 

ruohonleikkuria silmien suojaamiseksi 

vierailta esineiltä, jotka voivat lentää 

laitteen voimasta.  

19. Suunnittele ajoreittisi välttääksesi leikatun 

ruohon leviämistä teille, käytäville, 

sivullisten ja muiden päälle.  

20. Terän osuessa vieraaseen esineeseen 

pysäytä moottori. Irrota sytytystulpan johto 

ja tarkasta terä ja ruohonleikkuri 

vahinkojen varalta. Mikäli on vahinkoja 

korjaa ne ennen ruohonleikkurin 

käynnistystä ja käyttöä.  

21. Pidä leikkaamisen aikana kaikki 

puhdistuskanavat ja ruohonleikkurin 

kotelon muut huoltoaukot suljettuna.  



II. Käyttö rinteessä 

Rinteet ovat pääasiallisena syynä liukastumis- 

ja kaatumisonnettomuuksiin, jotka voivat 

johtaa vakaviin vammoihin. Kaikki rinteet 

edellyttävät suurta varovaisuutta. Jos ruohon 

leikkaaminen rinteessä tuntuu vaikealta, älä 

leikkaa siellä.  

Toimi seuraavasti: 

Leikkaa rinteen poikkisuunnassa, eikä koskaan 

ylös ja alas. Älä leikkaa hyvin jyrkissä rinteissä 

(enintään 15 astetta) tai paikoissa, jossa 

maaperä on hyvin epätasainen. Katso opastusta 

tämän käyttöohjeen takana rinteessä 

leikkaamista varten. Ole äärimmäisen 

varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteessä.  

Poista kappaleet kuten kivet, puun oksat jne. 

Varo kuoppia, raideuria tai töyssyjä. Pitkä 

ruoho voi kätkeä esineitä.  
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TÄRKEÄTÄ 

ÄLÄ: 

Älä leikkaa alamäkien, ojien tai 

penkereiden lähellä, Käyttäjä voi luiskahtaa 

tai menettää tasapainonsa.  

Älä leikkaa äärimmäisen jyrkkiä rinteitä.   

Älä leikkaa märkää ruohoa. Vähentynyt 

pito voi aiheuttaa liukastumisen.  

III. Lapset  

Vakavia onnettomuuksia voi tapahtua jos 

käyttäjä ei ole valppaana lasten ollessa 

paikalla. Lapsia houkuttaa usein 

ruohonleikkuri ja ruohon leikkaaminen. Älä 

koskaan oleta, että lapset pysyvät siellä 

missä näit heidät viimeksi.  

 



1. Pidä lapset poissa leikattavalta alueelta 

ja vastuullisen aikuisen valvonnassa.  

2. Ole valppaana ja sammuta 

ruohonleikkuri lasten tullessa alueelle. 

3. Ennen leikkurin vetämistä ja sitä 

vetäessäsi taaksepäin, katso taakse ja 

alas onko pieniä lapsia takana.  

4. Älä koskaan anna lasten käyttää 

ruohonleikkuria.  

5. Ole erityisen varovainen lähestyessäsi 

katveessa olevia nurkkia, pensaita, 

puita tai muita kohteita, jotka voivat 

haitata näkyvyyttä.  

IV. Huolto 

1. Ole erityisen varovainen käsitellessäsi 

bensiiniä ja muita polttoaineita. Ne ovat 

tulenarkoja ja höyryt ovat räjähtäviä.  

a. Käytä vain säilytykseen hyväksyttyä 

säiliötä.  

b. Älä koskaan irrota polttoainesäiliön 

korkkia tai lisää polttoainetta koneen 

käydessä. Anna moottorin jäähtyä 

ennen tankkaamista. Älä tupakoi.  

c. Älä koskaan tankkaa leikkuria 

sisätiloissa.  

d. Älä koskaan varastoi leikkuria tai 

polttoainesäiliötä sisätiloissa, jossa on 

avotulta, kuten kaasulla toimiva 

vedenlämmitin.  

2. Älä koskaan käytä moottoria sisätiloissa 

tai suljetuissa sisätiloissa.  

3. Älä koskaan suorita säätöjä tai 

korjauksia kohteisiin kuten 

korkeussäätimiin tai ruohonkeräimeen 

moottorin käydessä. Irrota sytytystulpan 

johto ja pidä johto etäällä tulpasta 

tahattoman käynnistymisen 

ehkäisemiseksi. Käytä aina suojalaseja 

suorittaessasi säätöjä tai korjauksia.  

4. Pidä kaikki mutterit ja pultit, erityisesti 

terän kiinnityspultit kireänä ja pidä 

leikkuri hyvässä kunnossa.  



5. Älä koskaan peukaloi turvalaitteita. 

Tarkista niiden oikea toiminta 

säännöllisesti.  

6. Palovaaran vähentämiseksi, pidä 

ruohonleikkuri puhtaana ruohojäämistä 

tai muiden roskien kertymistä. Puhdista 

läikkynyt öljy tai polttoaine. Anna 

ruohonleikkurin jäähtyä ennen 

varastointia.  

7. Pysäytä ja tarkasta leikkuri jos se osuu 

johonkin, Korjaa vauriot tarvittaessa 

ennen uudelleen käynnistystä.  

8. Älä koskaan yritä suorittaa pyörän 

korkeussäätöjä moottorin käydessä.  

9. Sammuta aina sähköinen 

ruohonleikkuri (jos sähkö on kytkettynä) 

ennen puhdistusta, korjaamista tai 

säätöä.  

10. Ruohonkeräimen osat ovat alttiina 

kulumiselle, vaurioitumiselle ja 

rappeutumiselle, jotka voivat altistaa 

liikkuvia osia tai aiheuttaa osien 

lentämisen irralleen. Tarkistaa osat 

säännöllisesti ja vaihda valmistajan 

suosittelemiin osiin tarvittaessa. 

Varastointia varten, varmistu aina, että 

ruohonkeräin on tyhjä.  

11. Ruohonleikkurin terät ovat teräviä ja voivat 

haavoittaa. Kierrä jotain terien ympärille 

tai käytä kintaita ja ole erityisen varovainen 

niitä huollettaessa.  

12. Älä muuta moottorin säädinasetusta tai 

käytä sitä ylikierroksilla.  

13. Tarkista säännöllisesti terän kuluma tai 

vauriot kuten murtumat ja kolhiutumat. 

Terä, joka on taipunut tai vaurioitunut 

täytyy vaihtaa välittömästi tehtaan 

vaihtoterään. Turvallisuuden ja hyvän 

tuloksen saavuttamiseksi, vaihda terä joka 

toinen vuosi. Tarkista säännöllisesti terän 

leikkuureuna ja moottorin kiinnityspultit. 

Vaihda vaurioituneet pultit ja kiristää 

löysällä olevat pultit.  

14. Käytä vain alkuperäisiä leikkuriin 

hyväksyttyjä varaosia.  



 

 Tähdellä merkityt kohdat eivät koske sähkökäyttöisiä ruohonleikkureita.  
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TURVALLISEN RUOHONLEIKKUUN 

OPAS 

Jokaisen moottorikäyttöistä leikkuria käyttävän 

henkilön täytyy oppia tekemään ero oikean ja 

väärän käyttötavan välillä, turvallisen ja 

vaarallisen käyttötavan välillä. Lue seuraavat 

muutamat sivut huolellisesti. Ne voivat 

auttaa sinua oppimaan. Liian usein 

ruohonleikkurin käyttäjä on kokematon, 

huonosti ohjeistettu, tai ei ole lukenut laitteen 

ohjekirjaa ja ohjeita ennen sen käyttöä 

ensimmäistä kertaa. Tämä voi johtaa 

vaaralliseen käyttöön vaarantaen käyttäjää, 

sivullisia ja leikkuria. Toisenlainen tulos voi 

olla leikatun alueen huono ulkonäkö.  

Lue tämä Ohjekirja, Lue laitteen ohjetarrat. 

Käytä ruohonleikkuria Turvallisen 

ruohonleikkuun oppaan mukaan ja muiden 

tässä ohjekirjassa ja laitteeseen kiinnitettyjen 

turvamääräysten ja suositusten mukaisesti. 

Varmistu, että jokainen laitteen käyttäjä on 

lukenut ohjeet ja saanut opastusta laitteen 

turvalliseen käyttöön. 

  

Owner’s manual = omistajan ohjekäsikirja 

Ruohonleikkuri on suunniteltu antamaan hyvän 

tuloksen ja kestämään normaalia 

omakotikäyttöä. Jos ruohonleikkuria ei ole 

huollettu tai hoidettu kunnolla tai sitä on 

käytetty sopimattomassa maastossa tai 

olosuhteissa, jotka eivät sovellu ruohon 



leikkuuseen, laitteen suorituskyky ja 

turvallisuus huononevat.  

Asianmukainen vaatetus on turvallisen 

leikkaamisen tärkeä osa. Suojalasit suojaavat 

silmiä kimmonneilta kappaleilta. Teräskärkiset 

turvajalkineet voivat suojata jalkaa leikkaavalta 

terältä. Paidat ja housut, jotka peittävät 

käsivarret ja raajat voivat pysäyttää tai ohjata 

sivuun kimmonneen kappaleen. 

 

Harjoittele ruohonleikkurin käyttöä ennen kuin 

todella alat leikata ruohoa. Valitse laaja avoin 

tasainen alue. Opi hallintalaitteiden sijainti ja 

toiminta ja miten niitä käytetään. Tärkeätä on 

osata pysäyttää terä nopeasti hätätilanteessa. 

Opi leikkaaminen ja ruohonleikkurin pitäminen 

hallinnassa koko ajan.  

Monet ruohonleikkurit käynnistetään käsin. 

Käytettäessä vetokäynnistystä tai 

narukäynnistystä, aseta jalkasi tukevasti ja pois 

terän läheisyydestä. Tartu narun kädensijaan 

tukevasti, äläkä koskaan kierrä narua kätesi tai 

sormiesi ympäri paremman pidon saamiseksi. 

Ruohonleikkuri on suunniteltu yhden henkilön 

käytettäväksi. Käytä sitä aina yksin. Älä 

koskaan kuljeta matkustajia. Matkustajan 

kuljetus on vaarallista matkustajalle ja 

käyttäjälle. Ruohonleikkuria ei ole tarkoitettu 

huvitteluun tai kuorman kuljetukseen. 

Onko leikattavaksi suunnittelemasi alue märkä? Älä koskaan leikkaa märkää nurmikkoa. Märän 

ruohon leikkaaminen voi aiheuttaa onnettomuuden. Se voi vaikuttaa ruohonleikkurin toimintaan ja 

myös aiheuttaa ongelmia tulevalle nurmikon kasvulle ja ulkonäölle. Märkä ruoho on liukasta ja voi 

aiheuttaa käyttäjän kaatumisen tai ruohonleikkurin luistamisen. Joku satuttaa itsensä koskettamalla 



terää. Märkä ruoho pyrkii tukkimaan ruohonleikkurin, aiheuttaen huonon leikkuujätteen poiston. 

Märät leikkuujätteet kasaantuvat nurmikolle hidastaen ruohon kasvua. Märkä ruohonleikkuri voi 

aiheuttaa osien ruostumista ja vähentää laitteen käyttöikää. 

 

Katsoessasi nurmikkoa havaitset siellä olevat kovat kiinteät kappaleet kuten putket, kannot ja kivet 

ja siivoat ne pois. Ne voivat aiheuttaa vahinkoa ruohonleikkurille tai onnettomuuden haavoittaen 

käyttäjää tai sivullista henkilöä. Ota jätepussi mukaan ja kävele leikattavaa aluetta pitkin. Poimi ylös 

kaikki kivet, lelut, johdot, luut tai irralliset kappaleet. Nämä kappaleet voivat vahingoittaa 

ruohonleikkuria tai niistä voi tulla vaarallisia kimpoavia kappaleita ruohonleikkurin terän osuessa 

niihin. Moottorikäyttöisen ruohonleikkurin terä pyörii hyvin nopeasti. Se voi lennättää kiviä ja muita 

kappaleita voimalla hyvin kauaksi. Ruohonleikkurista kimmonneet kappaleet voivat rikkoa 

ikkunoita, aiheuttaa mustelmia tai vieläpä osua silmään. 
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TURVALLISEN LEIKKUUN OPAS 

Usein kimmonneen kappaleen eteen sattuva 

henkilö on sivullinen kuten lapsi, muu 

perheenjäsen tai naapuri. Pidä henkilöt ja 

lemmikkieläimet loitolla leikattavalta alueelta. 

Suuntaa ruohonleikkurin poistokanava pois 

alueilta, jossa voi olla ihmisiä. Leikkuureitin 

suunnittelemisella on kaksinkertainen etu. Se 

voi vähentää vammautumismahdollisuuksia ja 

tekee siivoustyön helpommaksi leikkaamisen 

jälkeen.  

Onko leikattavalla alueella ojia, muureja tai 

suurempia kumpareita? Suunnittele 

leikkuureitti välttääksesi sellaisia vaara-alueita. 

Kumpareet ja epätasainen maasto täytyy leikata 

huolellisesti ja joitakin alueita ei saa leikata 

ruohonleikkurilla ollenkaan. Kulkiessasi 

leikkurin takana, ylitä kumpare siten, että jos 

sinä tai leikkuri luistavat, et joudu 

ruohonleikkurin alle.  

 

Älä koskaan leikkaa rinteitä, jotka ovat 

jyrkempiä kuin 15 astetta. Katso tarkista tämän 

käyttöohjeen lopussa rinteitä koskeva osa.  

Valmiina leikkuun aloittamiseen? Ei vielä? 

Varmistu, että ruohonleikkuri on pantu kokoon 

täysin ohjekirjan ohjeiden mukaisesti. Vaikka 

kokoonpanon olisi suorittanut nurmi- ja 

puutarhaliike tai varasto, josta laite ostettiin, se 

täytyy tarkistaa. Ovatko kaikki mutterit, pultit 

ja ruuvit kireällä? Onko moottorissa öljyä? 

Nämä kohdat täytyy tarkistaa säännöllisesti 

ruohonleikkurin koko käyttöiän ajan.  

Ruohonleikkurissasi on bensiinimoottori. 

Bensiini on vaarallista. Varastoi polttoainetta 

vain hyväksytyssä bensiinisäiliössä. Älä 

varastoi bensiiniä suuria määriä. Sammuta 

kaikki savukkeet, piiput ja sikarit ennen 

bensiinin käsittelyä. Varastoi polttoaine ja 

ruohonleikkuri hyvin tuulettuvaan tilaan pois 



mahdollisista kipinälähteistä kuten kaasu-uunin 

heräteliekistä. Jos ruohonleikkuri on 

varastoitava pidemmäksi ajaksi, tyhjennä 

bensiinitankki. Tämä minimoi tulipalon 

mahdollisuuden ja pitää tankin puhtaana 

jäämistä ja vanhasta bensiinistä, parantaen siten 

ruohonleikkurin toimintaa. Siirrä 

ruohonleikkuri ulos ennen bensiinin lisäämistä. 

Käytä suppiloa ja pyyhi pois läikkynyt 

polttoaine ennen käynnistämistä. Muista, että 

bensiini laajenee lämmetessään joten jätä 

hieman laajenemisvaraa. Myös, useimmat 

ruohonleikkurin polttoainesäiliön korkit on 

varustettu tuuletusaukolla laajenemisen 

mahdollistamiseksi. Käytä aina kunnollista 

korkkia. Ihmiset ovat tarpeettomasti tulipalon 

uhreja, loukkaantuneet räjähdyksissä, 

ruohonleikkureita ja muuta omaisuutta on 

vaurioitunut laiminlyönnin takia noudattaa 

bensiiniin ja tankkaukseen liittyviä 

perusturvamääräyksiä.  

Älä koskaan lisää bensiiniä moottoriin, joka on 

käynnissä tai joka on kuuma hiljattaisesta 

käytöstä, tästä voi aiheutua onnettomuus. Poista 

kuiva ruoho ja muu roska ruohonleikkurista. 

Ruohonleikkurin pitäminen puhtaana parantaa 

toimintaa, auttaa moottorin pysymistä 

viileämpänä, pidentää liikkuvien osien 

käyttöikää ja minimoi tulipalon vaaraa. Ihmiset 

saavat palovammoja työskennellessään 

ruohonleikkuriensa parissa muista syistä kuin 

tulipalo ja räjähdykset. Moottorin käytyä vain 

joitakin sekunteja äänenvaimennin tulee 

kuumaksi. Älä kosketa näitä osia 

ruohonleikkurin käydessä. Pysäytä moottori ja 

anna sen jäähtyä ennen ruohonleikkurin 

huoltamista. Muista, että pakokaasut voivat olla 

vaarallisia. Älä koskaan käytä moottoria 

sisätiloissa tai suljetussa tilassa. 

 

Uuden ruohonleikkurin saaminen voi olla suuri 

tapahtuma perheelle. Anna perheenjäsenten 

tyydyttää uteliaisuutensa ruohonleikkurista ja 

samalla kerro heille sen vaaroista. Muista, että 

ruohonleikkuri ei ole lelu eikä sitä ole 

tarkoitettu lasten käytettäväksi tai kenellekään, 

jolta puuttuu ikää, voimia tai kokemusta.  

Kuten mikä tahansa moottorikäyttöinen 

leikkuri, ruohonleikkuri voi olla vaarallinen 

ellei sitä ole kokoonpantu valmiiksi, on 

käytetty väärin, tai kunnollinen huolto 

tekemättä. Tärkein sääntö on käyttää aina hyvää 



arvostelukykyä ja tervettä järkeä.  

Ruohonleikkurisi leikkaa paksua ruohoa ja 

tukevia kasvinvarsia helposti. Sormet ja varpaat 

eivät muodostaa suurempaa vastusta 

ruohonleikkurin terälle. Monet ihmiset ovat 

vammautuneet koska he unohtivat ja kurottivat 

poistokanavaan aukkoon. Käsittele 

ruohonleikkuriasia aina ikäänkuin terä olisi 

pyörimässä. Älä koskaan suorita mitään huoltoa 

tai yritä suorittaa mitään säätöä, paitsi 

kaasuttimelle, moottorin käydessä. 

 
Danger zone = vaara-alue 
Käytä vain ruohonleikkuriisi sopivia 
lisälaitteita. Vääränlaisten lisälaitteiden käyttö 
voi vähentää sekä ruohonleikkurin että 
lisälaitteen käyttöturvallisuutta. Se voi jopa 
vahingoittaa laitetta. Lue ja noudata ohjeita, 
jotka tulevat lisälaitteen ja ruohonleikkurin 
mukana.  

5 

TURVALLISEN LEIKKUUN OPAS 

Käytä vain alkuperäistä laitetta tai hyväksyttyjä 

korvaavia huolto-osia. Tarvitessasi 

ammattitaitoista palvelua, valitse liike joka on 

hyväksytty käyttämällesi 

ruohonleikkurimerkille. Suunnitellessasi 

laitteen huoltamista itse noudata ohjekirjan 

ohjeita. 
 

Ruohoa leikatessasi muista, että toiminta 

houkuttaa lapsia ja lemmikkieläimiä. Ole 

erityisen varovainen leikatessasi pensaikon 

ympäristöä tai liikkuessasi taaksepäin. Jos 



suinkin mahdollista älä suorita leikkuuta 

liikkuessasi taaksepäin. Se on vaarallista koska 

näkyvyys on rajoitettua. Myöskin terät on 

suunniteltu leikkaamaan laitteen liikkuessa 

eteenpäin joten leikkausteho vähenee 

liikuttaessa takaperin.  

Älä koskaan jätä ruohonleikkuria käyntiin ja 

ilman valvontaa. Sammuta moottori. Laita 

ruohonleikkuri asentoon, josta se ei voi lähteä 

vierimään. Jos laite on itsevetävä, varmistu, että 

ajo-ohjain on poissa käytöstä. 

 

Leikatessa tiedosta kuntosi ja sääolosuhteet. 

Leikattuasi kauan olet väsynyt. Tämä on 

tilanne, jolloin reaktiot hidastuvat, huomikyky 

harhailee; aika, jolloin olet hyvin alttiina 

onnettomuudelle. Pidä lyhyt tauko. Jos sää on 

kuuma, ryhdy toimenpiteisiin nestevajauksen 

välttämiseksi. Saatat olla vihainen, väsynyt tai 

kykenemätön keskittymään täysin 

leikkaamiseen. Jos olet nauttinut alkoholia, 

lääkkeitä tai huumeita, älä käytä 

ruohonleikkuriasi tai minkään muun tyyppistä 

moottorikäyttöistä laitetta.  

Jos leikkaamisen aikana sääolosuhteet 

huononevat lopeta työskentely ja jatka 

myöhemmin. Ruohon leikkaaminen sateella ei 

ole huvia ja se on vaarallista. Ukkosmyrskyn 

aikana mene aina suojaan. Äärimmäisen 

kuivissa olosuhteissa suojalasisi voivat suojata 

silmiäsi pölyltä ja kimpoavilta kappaleilta. 

Myös pölynaamarista voi olla apua. 

 

   

Ruohonleikkurisi on varustettu lukuisilla 

turvalaitteilla, jotka ovat tärkeitä käyttäjän ja 

sivullisten turvallisuudelle eikä niitä saa 

koskaan muuttaa tai irrottaa. Jos turvalaite 

muuttuu käyttökelvottomaksi, katoaa tai 

vaurioituu, se täytyy korjata tai vaihtaa ennen 

leikkurin käyttöä. Moottorin nopeus on avain 

turvalliseen leikkuuseen ja 



hyvännäköiseen nurmikkoon. Ruohonleikkurisi 

moottorin suurin nopeus on asetettu tehtaalla. 

Älä muuta moottorin ohjainta millään tavoin.  

Valitse suurin moottorin ja ajon nopeus, joka 

parhaiten vastaa maastoa ja ruohon korkeutta. 

Saat parhaan leikkuu- ja keräystehon 

käyttämällä ruohonkeräintä moottorin 

suurimmalla nopeudella. Älä koskaan kävele 

nopeasti tai vain juokse saadaksesi työn 

nopeammin valmiiksi. Kumpareilla, vähennä 

ajonopeutta ja noudata suurta varovaisuutta.  

Parasta on leikata vain valoisaan aikaan; silti, 

jos on pakko leikata myöhään iltapäivällä tai 

illalla, varmistu, että saatavilla on hyvä 

keinovalo.  

Ruohonleikkurisi vaatii hoitoa, johon kuuluu 

huoltoa ja säätöjä ennen käyttöä ja sen jälkeen 

kuten mikä tahansa kone. Huoltoväli perustuu 

yleisesti käyttötunteihin, silti, huoltoväli voi 

vaihdella riippuen leikkausolosuhteista. Katso 

ohjekirjasta lisätietoa. Kunnollinen huolto 

suojaa ruohonleikkuri-investointiasi ja auttaa 

varmistamaan, että se toimii turvallisesti ja 

luotettavasti.  

Älä koskaan yritä tehdä mitään huoltoa 

(mahdollisena poikkeuksena kaasuttimen säätö) 

koneen käydessä. Moottorin sammuttamisen 

jälkeen, irrota aina sytytystulpan johto jotta 

ehkäistäisiin moottorin tahaton käynnistyminen 

leikkuria huollettaessa.  
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TURVALLISEN LEIKKUUN OPAS 

Leikkurin osuessa tuntemattomaan 

kappaleeseen, pysäytä moottori. Irrota 

sytytystulpan johto. Tarkasta ruohonleikkuri 

huolellisesti ja perusteellisesti vahingon varalta. 

Suorita tarvittavat korjaukset ennen uudelleen 

käynnistystä. Jos laite alkaa täristä 

epänormaalisti pysäytä moottori välittömästi ja 

tarkista syy. Tärinä on yleisesti varoitus 

ongelmasta. Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit 

kireällä. Terä on ruohonleikkurin vaarallisin ja 

myös tärkein osa leikatun nurmikon ulkonäölle. 

Tarkista terä ja terän kiinnitys säännöllisesti. 

Pidä se kireällä. Terän osuessa kiinteään 

kohteeseen, tarkista se perusteellisesti 

muodonmuutoksen ja murtumien varalta ja 

vaihda jos se on vaurioitunut. Turvallisuuden 

vuoksi vaihda terä joka toinen vuosi. Terävä 

terä vähentää moottorin kuormitusta ja leikkaa 

ruohoa puhtaammin, antaen paremman 

ulkonäön vähemmällä työllä. Terä on aina 

ruohonleikkurin kotelon ulkoreunan lähellä. 

Sivulta poistavalla leikkurilla paras viimeistely 

saadaan ajamalla kotelon vasen reuna 

viimeisteltävään kohtaan.. 

 

Oikea leikkaustekniikka on tärkeä halutessasi 

nurmikon näyttävän hyvältä. Vältä kiusausta 

leikata ruoho liian lyhyeksi. Ruohon 

leikkaaminen liian lyhyeksi voi tappaa kasvin 

aiheuttaen ruohon kellastumisen tai saa 

nurmikon näyttämään ruskealta ja olkimaiselta. 

Käytä pienempiä leikkuukorkeuksia kylminä 

kuukausina ruohon ollessa reheväkasvuista. 

Käytä suurempia leikkuukorkeuksia hyvin 

kuivina kausina. Leikkaaminen tylsällä terällä 

tai pienellä moottorin nopeudella silpoo, repii 

ja voi kiskoa ruohoa ylös saaden nurmikon 

näyttämään ikävältä ja ruskealta monta päivää 

leikkaamisen jälkeen. Laita kaasuvipu aina 

FAST (nopea) -asentoon leikatessa ja kerätessä 

ruohoa. Kerättäessä pienempi ajonopeus antaa 

parhaat tulokset.  

Vaihtele reittiä hieman joka kerta leikattaessa. 

Jos aina leikkaat samalla tavalla ruoho kehittää 

joukon tupsuja ja leikattua ruohoa kerääntyy 



runsaammin joihinkin kohtiin kuin muualle 

aiheuttaen ruohon kitukasvuisuutta näillä 

alueilla. Älä huolla ruohonleikkuriasi ruohon 

päällä. Läikkynyt öljy ja bensiini voi tappaa 

ruohon. Pitkän tai voimakaskasvuisen ruohon 

kyseessä ollen älä yritä leikata kaikkea heti. 

Käytä suurempaa leikkuukorkeutta 

ensimmäisellä kerralla ja laske sitä seuraavaa 

kertaa varten samana päivänä tai muutaman 

päivän aikana. Toinen tapa on leikata vain 

osalla ruohonleikkurin leveydestä ja säätää 

ajonopeus (ei moottorin nopeutta) leikataksesi 

hitaammin, jolloin ruohonleikkuri pystyy 

tyhjentymään itse liikkuessaan eteenpäin. 

 

Leikattaessa kävellään leikkurin takana ja 

työnnetään sitä. Älä vedä sitä. Laitteen 

työntäminen pitää käyttäjän leikkurin takana 

käyttäjän alueella parempaa hallintaa ajatellen. 

Laitteen työntäminen antaa paremman 

tilaisuuden nähdä tarkasti missä ja mitä olet 

leikkaamassa. On tilanteita jolloin leikatessa 

täytyy vetää ruohonleikkuria taaksepäin (kuten 

ruohonleikkurin edessä oleva seinä tai aita). 

Joutuessasi peruuttamaan, varmistu, että jalat 

eivät jää leikkurin alle. Seiso riittävän etäällä 

leikkurista, siirrä jalkoja tukevasti jokaisella 

askeleella ja peruuta varovasti vilkuillen 

taaksepäin. Palaa normaaliin leikkuuseen 

mahdollisimman pian.  

Jos laitteesi on itsevetävä muista, että 

kuljetuskoneistoa ei ole suunniteltu tekemään 

kaikkea työtä, mutta laite voi liikkua ilman 

apuasi. Pidä kätesi aina kädensijalla 

hallintalaitteiden lähellä moottorin käydessä. 

Muista myös, että itsevetävä mekanismi voi 

olla vaarallinen. Pidä kädet ja jalat poissa 

hihnoista ja ketjuista. Sammuta moottori aina 

ennen kuin yrität irrottaa jotain itsevetävään 

järjestelmään tarttunutta kappaletta.  

Muista, ruohonleikkurisi on hyödyllinen 

työväline, mutta se voi olla vaarallinen. 

Noudata tämän ohjekirjan ohjeita. Käytä 

ruohonleikkuriasi oikein ja varovasti niin se 

tarjoaa sinulle monet tunnit ongelmatonta ja 

turvallista ruohonleikkuuta.  
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VAIHEITA NOUDATETTAVAKSI ENNEN LEIKKAAMISTA 

 Muista pukeutua oikein. Käytä tukevia kenkiä, ei sandaaleita eikä tennistossuja.  

 Tarkastele terää. Taipunut, murtunut tai vaurioitunut terä täytyy vaihtaa tehtaan vaihtoterään.  

 Täytä polttoainesäiliö ulkosalla. Puhdista läikkynyt polttoaine.  

 Lue ja noudata käyttöohjekirjan, moottorin ja tarroissa olevia ohjeita. Käyttöohjekirjan ohjeet 

ovat omaa ja toisten turvallisuutta varten.  

 Pakokaasut ovat vaarallisia. Käynnistä moottori ulkosalla.  

 Varmistu, että kaikki turvalaitteet ovat paikallaan ja toimivat oikein.  

 Märkä ruoho voi olla vaarallista. Anna nurmikon kuivahtaa.  

 Neuvo lapsia ja muita pysyttelemään poissa työalueelta.  

 Älä koskaan leikkaa ruohoa huonossa valaistuksessa.  

 Poimi ylös irralliset kappaleet. Poista ne leikkuualueelta. 

RUOHONLEIKKUUN AIKANA  

 Varo kiinteitä kohteita ja vältä niitä. Ne voivat vahingoittaa ruohonleikkuria tai aiheuttaa 

loukkaantumisen.  

 Kuuma moottori ja äänenvaimennin aiheuttavat palovammoja. Älä koske.  

 Kumpareita ja rinteitä täytyy leikata varoen. Katso tämän ohjekirjan lopussa olevaa opastusta 

rinteen kohdalta.  

 Päivänvalon tai hyvän keinovalon puuttuminen on hyvä syy leikkaamisen lopettamiseen.  

 Tarkastele ruohonleikkuria, terää ja muita kohtia vahingon varalta osuttuasi tuntemattomaan 

kappaleeseen tai jos laite tärisee voimakkaasti.  

 Älä suorita säätöjä tai korjauksia pysäyttämättä moottoria (paitsi kaasutinta säädettäessä). Irrota 

sytytystulpan johto.  

 Tiellä tai tien lähellä, varo liikennettä. Suuntaa poistokanava pois tien suunnasta.  



 Leikattaessa vältä alueita, jossa pito on epävarmaa. Ennen ja vetäessäsi leikkuria taaksepäin, 

katso taakse ja alas onko pieniä lapsia takana.  

 Vahvassa ruohikossa, nosta leikkuukorkeutta. Leikkaa hitaammin. Pysäytä moottori 

irrottaaksesi tukkivan ruohon ruohonleikkurista.  

 Älä koskaan irrota mitään suojalaitteiden osia.  

 Älä lisää bensiiniä moottoriin, joka on kuuma tai käynnissä.  

RUOHONLEIKKUUN JÄLKEEN  

 Anna ruohonleikkurin aina jäähtyä ennen varastointia suljetussa tilassa.  

 Vieras materiaali ruohonleikkurissa on vaarallista. Poista ruoho, lehdet, rasva ja öljy ennen 

varastointia.  

 Kiristä kaikki löysällä oleva mutterit, pultit ja ruuvit ennen laitteen käyttöä.  

 Tyhjennä ja puhdista ruohonkeräin tai muut lisälaitteet.  

 Irrota virta-avain tai irrota sytytystulpan johto estääksesi luvattoman käytön.  

 Vain alkuperäisiä osia tai tehtaan hyväksymiä vastaavia osia voidaan käyttää ruohonleikkurin 

huollossa.  

 Varastoitaessa ruohonleikkuri pidemmäksi ajaksi, tyhjennä polttoainesäiliö.  

 Neuvo lapsia jättämään ruohonleikkuri rauhaan. Se ei ole lelu.  

 Älä koskaan säilytä bensiiniä kipinälähteen lähellä. Käytä aina hyväksyttyä säiliötä. Pidä 

bensiini poissa lasten ulottuvilta.  

 Suorita voitelu käyttöohjekirjan kohdassa Voitelu annettujen ohjeiden mukaan.  

TÄRKEÄTÄ - Lue Ohjekirja. Säilytä tämä kirja tulevaa tarvetta varten.  

VAROITUS: Tämä symboli osoittaa tärkeiden varotoimien tarpeen. Se tarkoittaa: 

Huom! Ole valpas! Turvallisuutesi on kyseessä. 
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KOKOONPANO 

Lue ja noudata ruohonleikkurisi kokoonpano- ja säätöohjeita. Kaikki kiinnikkeet ovat osapussissa. 

Älä heitä pois mitään osia tai materiaalia ennen kuin laite on pantu kokoon.  

VAROITUS: Ennen ruohonleikkurin kokoonpanoa tai huoltoa irrota sytytystulpan johto.  

HUOM: Vääntövoimaa mitataan yksiköllä lb-ft pound foot (metrisesti Nm). Tämä mitta-arvo 

kuvaa miten kireälle mutteri tai pultti täytyy kiertää. Vääntövoima näkyy momenttiavaimen 

osoittimessa.  

TARVITTAVAT TYÖKALUT 

1 Pihdit 

2 Jakoavaimet 

1 Uraruuvitaltta 

1 Phillips-ruuvinväännin 
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KOKOONPANO  

KOKOONPANON SUORITTAMINEN  

SIVUPOISTOKANAVAN SUOJUS 

VAROITUS: Sivupoistokanavan suojus on 

välttämätön turvallisuuttasi ja suojaamista 

varten. Älä käytä ruohonleikkuria jos 

sivupoistokanavan suojus puuttuu tai sitä ei 

ole asennettu oikein.  

1. Kiinnitä sivupoistokanavan suojus 

ruohonleikkuri koteloon pultilla, 

aluslevyllä ja mutterilla (Kuva 1). 

Varmistu, että kiinnikkeet ovat 

kireällä.  

KÄDENSIJAN ASENTAMINEN  

1. Työnnä alemman kädensijan päät  

kädensijan rakoihin (Kuva 2). 

 

2. Kiinnitä kädensijan kumpikin puoli 

ruohonleikkurin koteloon pultilla, 

aluslevyllä, välikkeellä ja mutterilla 

(Kuva 2). Kiristä pultit.  

3. Kiinnitä käädensijan yläosa alaosaan 

ruuvein ja lukkomutterein (Kuva 3).  
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KOKOONPANO 

AKSELIPULTEILLA 

VARUSTETTUJEN PYÖRIEN 

ASENTAMINEN 

1. Ruohonleikkurin koteloon 

kiinnitetyillä akselipulteilla muutetaan 

leikkuukorkeutta. Varmistu, että 

asennat jokaisen akselipultin samalla 

korkeudella olevaan reikään niin, että 

ruohonleikkuri leikkaa tasaisesti.  

2. Asenna pyörä ruohonleikkurin 

koteloon akselipultilla, aluslevyllä ja 

laippamutterilla (Kuva 4). 

Kiristämiseksi kierrä akselipulttia. Älä 

kierrä laippamutteria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOOTTORIN VALMISTELU 

MOOTTORISSA EI OLE ÖLJYÄ tai 

BENSIINIÄ 

Katso moottorin valmistajan ohjeita 

käytettävästä bensiini- ja öljytyypistä. Ennen 

laitteen käyttöä, lue tietoa turvallisuudesta, 

käytöstä, huoltamisesta ja varastoinnista.  

VAROITUS: Noudata moottorin valmistajan 

ohjeita käytettävän bensiinin ja öljyn 



tyypistä. Käytä aina hyväksyttyä 

bensiinisäiliötä. Älä tupakoi tankatessasi 

ruohonleikkuria. Älä lisää bensiiniä 

suljetuissa sisätiloissa. Ennen bensiinin 

lisäämistä pysäytä moottori. Anna moottorin 

jäähtyä joitakin minuutteja.  

TÄRKEÄTÄ: Tämä laite on varustettu 

polttomoottorilla eikä sitä saa käyttää 

hoitamattomien metsä-, pensas- tai 

ruohokasvustojen läheisyydessä tai 

keskellä ellei moottorin 

pakokaasujärjestelmä ole varustettu 

kipinänsammuttimella, joka vastaa 

voimassa olevia paikallisia valtiollisia lakeja 

(jos on). Kipinänsammutinta käytettäessä 

se tulee pitää tehokkaassa 

toimintakunnossa käyttäjän toimesta.  

Kalifornian osavaltiossa yllämainitusta on 

säädetty lailla (Kappale 4442 Kalifornian 

julkisten voimavarojen laki). Muissa 

osavaltioissa voi olla samanlaisia lakeja. 

Liittovaltion lait ovat voimassa liittovaltion 

mailla. Kipinänsammutin 

äänenvaimentimeen on saatavilla 

valtuutetusta huoltokeskuksesta.  

HUOM: Todellinen hyväksytty moottoriteho 

on todennäköisesti pienempi 

käyttörajoituksista ja ympäristötekijöistä 

johtuen.  

LOPULLINEN KOKOONPANO 

Ennen ruohonleikkurin käyttöä, tarkista 

pyörien, kädensijan, sivuun ohjaavan 

poistokanavan ja hallintalaitteiden asennus.  

 

Varmistu, että kaikki kiinnikkeet ovat kireällä. 

Varmistu, että moottorin pysäytysvipu toimii 

oikein.  



 11  

KÄYTTÖ 

MOOTTORIN PYSÄYTYSVIPU  

Vapauta moottorin pysäytysvipu ja moottori ja terä pysähtyvät automaattisesti. Moottorin 

käyttämiseksi pidä moottorin pysäytysvipu käyttöasennossa (Kuva 5).  

 

 

Ennen moottorin käynnistämistä, käytä moottorin pysäytysvipua joitakin kertoja. varmistuen, että 

vaijeri liikkuu helposti. 



MOOTTORIN 

PYSÄYTTÄMINEN  

Moottorin pysäyttämiseksi vapauta moottorin 

pysäytysvipu. Irrota sytytystulpan johto 

estääksesi moottorin käynnistymisen.  

Jos moottori ei pysähdy, pidä ruuvinväännintä 

sytytystulpan ja moottorin jäähdytyssäleikön 

välissä. Kipinä menee maahan pysäyttäen 

moottorin. Ennen moottorin käynnistämistä, 

tarkista moottorin pysäytysvaijeri. Varmistu, 

että moottorin pysäytysvaijeri on pantu kokoon 

oikein. Ennen laitteen käyttöä, vaihda taipunut 

tai vaurioitunut moottorin pysäytysvaijeri.  

MOOTTORIN 

KÄYNNISTÄMINEN 

VAROITUS: Terä pyörii moottorin 

käydessä.  

TÄRKEÄTÄ: Ennen moottorin 

käynnistämistä, käytä moottorin 

pysäytysvipua joitakin kertoja. Varmistu, 

että moottorin pysäytysvaijeri liikkuu 

vapaasti.  



 

HUOM: Moottorin kokoonpano ei sisällä 

kaasun valvontaa tai moottorin 

nopeussäätöä. Moottori on asennettu 

parhaalle ruohon leikkuunopeudelle, 

ruohon keräämiseen ja moottorin käyttöiän 

pidentämiseen.  

1. Tarkista öljy 

2. Täytä polttoainesäiliö tavallisella 

lyijyttömällä bensiinillä. Varmistu, että 

bensiini on puhdasta. Lyijybensiini lisää 

karstaa ja lyhentää venttiilien kestoikää.  

HUOM: Älä Käytä gaso-oholia tai 

metanolia. Älä Käytä korkeaoktaanista 

lyijytöntä bensiiniä.  

VAROITUS: Käytä aina hyväksyttyä 

bensiinisäiliötä. Älä tupakoi lisätessäsi 

bensiiniä polttoainesäiliöön. Älä lisää 

bensiiniä suljetussa sisätilassa. Ennen 

bensiinin lisäämistä pysäytä moottori ja 

anna moottorin jäähtyä joitakin minuutteja.  

3. Varmistu, että sytytystulpan johto on 

kiinnitetty sytytystulppaan.  

4. Seiso ruohonleikkurin takana (Kuva 6). 

Käytä toista kättä pitääksesi pysäytysvipua 

käyttöasennossa kuten kuvassa. Toisella kädellä 

tartu narukäynnistinkahvaan.  

5. Vedä nopeasti narukäynnistinkahvasta. 

Palauta narukäynnistimen kahva hitaasti.  

6. Jos moottori ei käynnisty 5. tai 6. yrityksellä, 

katso vianhakuohjeita. 
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HUOLTO 

MOOTTORIN HUOLTO 

Käytä seuraavaa huoltokappaletta pitääksesi 

laitteen hyvässä käyttökunnossa. Kaikki 

huoltotieto moottoria varten on Moottorin 

ohjekirjassa. Ennen moottorin käynnistämistä 

Lue tämä kirja.  

VAROITUS: Ennen kuin suoritat 

tarkastusta, säätöä (paitsi kaasuttimelle) tai 

korjausta, irrota johto sytytystulpasta.  

VOITELU 

1. Parhaan toiminnan saavuttamiseksi, voitele 

pyörät ja kaikki liikkuvat kohdat 

moottoriöljyllä joka 25 tunti. 

2. Moottorin voitelemiseksi katso Moottorin 

ohjekirjaa.  

HUOM: Älä voitele moottorin 

pysäytysvaijeria. Voiteluaineet 

vahingoittavat vaijeria ja ehkäisevät vaijeria 

liikkumasta vapaasti. Vaihda vaijeri jos se 

on taipunut tai vaurioitunut.  

PUHDISTAMINEN 

RUOHONLEIKKURIN KOTELO  

VAROITUS: Terä pyörii moottorin 

käydessä. Ennen kuin puhdistat 

ruohonleikkurin koteloa pysäytä moottori ja 

irrota johto sytytystulpasta.  

Ruoho ja muu roska voi haitata ruohonleikkurin 

toimintaa. Leikattuasi puhdista ruohonleikkurin 

kotelo seuraavasti.  

1. Pysäytä moottori 

2. Irrota johto sytytystulpasta.  

3. Puhdista ruohonleikkurin kotelon ylä- ja 

alapuoli.  



SÄÄTÄMINEN 

LEIKKUUKORKEUS 

VAROITUS: Terä pyörii moottorin 

käydessä. Ennen leikkuukorkeuden vaihtoa 

irrota sytytystulpan johto.  

Mallit, joissa on akselipultit 

Leikkuukorkeuden muuttamiseksi siirrä kunkin 

pyörän akselipultti varmistuen, että asennat 

kunkin akselipultin samalla korkeudella 

olevaan reikään niin, että ruohonleikkuri 

leikkaa tasaisesti.  

1. Pidä laippamutterista kiinni avaimella. 

Käytä toista avainta akselipultin 

löysäämiseen.  

2. Irrota laippamutteri (Kuva 7) 

3. Siirrä pyörä ja akselipultti toiseen kohtaan.  

4. Asenna laippamutteri akselipulttiin. 

Kiristää akselipultti. Älä kierrä 

laippamutteria. 
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TERÄN HUOLTO VAROITUS: Ennen kuin tarkastat terän 

tai teränsovittimen, irrota teränsovitin, Irrota 



sytytystulpan johto. Terän iskettyä 

esteeseen pysäytä moottori. Irrota 

sytytystulpan johto. Tarkista laite vahingon 

varalta.  

Tarkista säännöllisesti terän kuluma tai 

vahingot kuten murtumat. Tarkista 

säännöllisesti terää pitävä pultti. Pidä pultti 

kireällä. Terän iskettyä esteeseen, pysäytä 

moottori. Irrota sytytystulpan johto. Tarkista 

teränsovitin vahingon varalta. Tarkistaa onko 

terä taipunut, vaurioittunut, kulunut pahasti, tai 

muuten vahingoittunut. Ennen laitteen käyttöä, 

vaurioituneet osat täytyy vaihtaa tehtaan 

varaosiin, Turvallisuuden vuoksi, vaihda terä 

joka toinen vuosi. Pidä terä terävänä. Terä, joka 

ei ole terävä aikaansaa ruohon kärkien 

ruskettumista. Irrota terä seuraavasti.  

TERÄN IRROTTAMINEN 

VAROITUS: Ennen terän irrottamista, irrota 

sytytystulpan johto. Terällä on terävät 

reunat. Käytä kintaita terää käsitellessäsi. 

tai kangasmateriaalia käsien 

suojaamiseksi.  

1. Tyhjennä polttoainesäiliö.  

2. Nosta ruohonleikkurin sitä puolta, jossa on 

äänenvaimennin tai sytytystulppa.  

3. Estä terän pyöriminen puun kappaleella.  

4. Irrota terän kiinnityspultti.  

5. Tarkistaa terä Terän huolto-ohjeiden 

mukaisesti. Vaihda pahasti kulunut tai 

vaurioitunut terän tehtaan vaihtoterään.  

6. Asenna terän taivutetut reunat kotelon 

suuntaan, Terän ollessa ylösalaisin, terän ei 

leikkaa oikein ja voi aiheuttaa 

onnettomuuden.  

7. Kiinnitä terä alkuperäisin aluslevyin ja 

pultein. Varmistu, että ulommat Bellevillen 

aluslevyjen reunat ovat terää kohti.  

8. Kiristä pultti, joka pitää terää, 30 foot 

pounds -vääntövoimalla.  

VAROITUS: Pidä terää kiinnittävä pultti 

aina kireänä. Löysä pultti tai terä voi 

aiheuttaa onnettomuuden. 



Terän teroittaminen  

VAROITUS: Tärinä on seurausta terän 

epätasapainosta. Terä, jossa on murtumia 

voi särkyä ja aiheuttaa onnettomuuden.  

1. Teroita terän kaksi kerta vuodessa tai joka 

25. tunti.  

2. Terän ollessa laitteessa, älä teroita. Irrota 

terä Terän irrotus -ohjeiden mukaan. 

3. Puhdista terä harjalla, saippualla ja vedellä. 

Tarkista terää. Katso onko murtumia, 

kolhiutumia tai muita vahinkoja. Vaihda 

terä, joka on pahasti kulunut, taipunut tai 

vahingoittunut, tehtaan vaihtoterään. 

4. Teroita terä viilalla. Varmistu, että säilytät 

alkuperäisen leikkuureunan kulman (Kuva 9).  
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5. varmistu, että terä on tasapainossa. Käytä 

ruuvinväännintä ja pidä terä yhdensuuntaisena 

maahan nähden. Terä, joka on tasapainossa 

pysyy maahan nähden yhdensuuntaisena. Ellei 

terä ole tasapainossa, raskaampi pää painuu 

maan suuntaan. Teroita raskasta päätä kunnes 

terä on tasapainossa.  

6. Uusi terä leikkaa paremmin kuin pahasti 

kulunut terä. Vaihda vanha terä joka toinen 

vuosi tehtaan vaihtoterään. 

TARKISTA LEIKKUUN TASAISUUS  



Testaa laitetta pienellä alueella. Jos 

leikkuukorkeus ei ole tasainen tai jos leikattua 

ruohoa ei heitetä sivuun, syynä voi olla. (1) terä 

on taipunut tai vaurioitunut, (2) terä ei ole 

terävä. (3) kulunut terä. (4) tai rikkoutunut 

teränsovitin. Ennen laitteen käyttöä. korjaa 

ongelma.  

 

RUOHONLEIKKURIN VALMISTELU 

VARASTOINTIA VARTEN  

VAROITUS: Älä poista bensiiniä ollessasi 

rakennuksen sisätiloissa, lähellä avotulta 

tai tupakoidessasi. Bensiinihöyryt voivat 

aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.  

1. Tyhjennä polttoainesäiliö.  

2. Anna moottorin käydä kunnes polttoaine 

on loppu.  

3. Tyhjennä öljy lämpimästä moottorista. 

Täytä moottorin kampikammio uudella 

öljyllä.  

4. Irrota sytytystulppa sylinteristä. Kaada yksi 

unssi öljyä sylinteriin. Vedä 

narukäynnistimestä hitaasti niin, että öljy 

leviää suojaamaan sylinteriä. Asenna uusi 

sytytystulppa sylinteriin.  

5. Puhdista lika ja roska sylinterin 

jäähdytysrivoista ja moottorin kotelosta.  

6. Puhdista ruohonleikkurin kotelon pohja.  

7. Puhdista leikkuri täydellisesti maalin 

suojaamiseksi.  

8. Vie laite rakennukseen, jossa on hyvä 

ilmanvaihto.  
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VIANHAKUKAAVIO 

Moottori ei käynnisty.  

1. Varmistu, että polttoainesäiliö on täytetty puhtaalla bensiinillä. Älä käytä vanhaa bensiiniä.  

2. Varmistu, että sytytystulpan johto on yhdistetty sytytystulppaan.  

3. Säädä kaasutin. Katso Moottorin ohjekirjasta.  

4. Moottorin sylinterissä on liian paljon bensiiniä. Irrota ja kuivata sytytystulppa. Jos 

ruohonleikkuri on varustettu kaasunsäädöllä pane kaasunsäätö Slow (hidas) -asentoon. Jos 

ruohonleikkuri on varustettu jarrusäätimellä pidä kädensijan jarruvipu alhaalla. Vedä 

narukäynnistimen kahvasta joitakin kertoja. Asenna sytytystulppa. Yhdistä sytytystulpan johto. 

Käynnistä moottori.  

5. Moottoria on vaikea käynnistää vahvassa tai korkeassa ruohossa. Siirrä ruohonleikkuri puhtaalle 

kuivalle pinnalle.  

6. Varmistu, että moottorin pysäytysvipu on käyttöasennossa.  

7. Varmistu, että polttoaineventtiili on ON-asennossa. Katso Moottorin Ohjekirjasta.  

Moottori ei pysähdy.  

1. Vapauta moottorin pysäytysvipu.  

2. Tarkista moottorin pysäytysvaijeri. Vaihda vaijeri jos se on taipunut tai vaurioitunut.  

Moottorin toiminta on huonoa.  

1. Tarkista leikkuukorkeuden asetukset. Nosta leikkuukorkeutta jos ruoho on korkeata.  



2. Tarkista teräkotelon pohja. Puhdista teräkotelo ruohosta ja muusta roskasta.  

3. Tarkista sytytystulpan johto. Varmistu, että johto on kytketty.  

4. Puhdista moottorin jäähdytysrivat ruohosta ja muusta roskasta.  

5. Tarkista kaasuttimen säädöt. Katso Moottorin Ohjekirjasta.  

6. Tarkista sytytystulpan kipinäväli. Aseta sytytystulpan kipinäväli 0.030:ksi.  

7. Tarkista öljyn määrä moottorissa. Täytä tarvittaessa öljyllä.  

8. Tarkista moottorin ilmanpuhdistin. Katso Moottorin Ohjekirja.  

9. Bensiiniä huonoa. Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö. Täytä polttoainesäiliö puhtaalla 

bensiinillä.  

Voimakas tärinä.  

1. Irrota terä. Tarkista terä ja tasapainota tarvittaessa. Katso terän huolto-ohjeita.  

2. Tarkista onko terä taipunut tai särkynyt. VAURIOITUNUT TERÄ VAARALLINEN JA 

TÄYTYY VAIHTAA.  

3. Tarkista terän sovitin. VAIHDA rikkoutunut teränsovitin.  

4. Tärinän jatkuessa, vie ruohonleikkuri valtuutettuun huoltokeskukseen. 

5.  Ruoho ei poistu kunnolla.  

1. Puhdista ruohonleikkurikotelon pohja.  

2. Tarkista onko terä pahasti kulunut. Irrota ja teroita terä. Turvallisuuden vuoksi, vaihda terä joka 

toinen vuosi tehtaan vaihtoterään.  

Ruoho ei leikkaannu tasaisesti.  

1. Tarkista kunkin pyörän korkeussäätö. Korkeussäädön täytyy olla sama kullakin pyörällä.  

2. Varmistu, että terä on terävä.  



3. Tarkista onko terä taipunut tai rikkoutunut. VAURIOITUNUT TERÄ ON VAARALLINEN JA 

TÄYTYY VAIHTAA.  

4. Tarkista onko teränsovitin rikkoutunut, VAIHDA RIKKOUTUNUT TERÄNSOVITIN.  

16  

 RINNEOPAS 

Katso ja pidä tämä opas vaakasuorassa pystysuoraan

puuhun, rakennuksen nurkkaan, sähköpylvääseen tai aitaan

nähden.  
 

 



Ruohonleikkuri 34021 TAKUU on jaettu: moottorille omansa ja 
rungolle omansa. 
Ruohonleikkuri on varustettu Briggs & Stratton moottorilla. 
Moottoriin kohdistuvat takuuvaatimukset, huollot ja varaosien saamisesta vastaa Oy 
Promotor AB puh. 09-7552480 ja sieltä neuvotaan lähin huoltopiste moottorille. Takuuaika 
moottorille ja takuunehdot löytyvät moottorin käyttöohjeesta. 
 
Koneen rungolla on 1 vuoden takuu ja runkoon kohdistuvat takuuvaatimukset tai 
varaosien saamisesta vastaa Kauppahuone Harju Oy puh. 020 743 1338 tai e-mail 
huolto@harju.fi. 
 
 
 
 
 
Ruohonleikkuri 34020 TAKUU: 
Takuuaika ruohonleikkurissa on 1 vuosi. Takuuvaatimukset ja varaosien saamisesta 
vastaa Kauppahuone Harju Oy puh. 020 743 1338 tai e-mail huolto@harju.fi. 

Tuotetiedot 34020 
Teho    4,5 hv OHV 
Moottori   1-sylinterinen, 4-tahti 
Iskutilavuus   135 cm3 
Vääntö    7,8/2800 Nm/kierr. 
Polttoainesäiliö   1,5 l lyijytön  
Öljysäiliö   0,6 l 15W40 
Leikkausleveys  50,1 cm 
Leikkauskorkeus  3-asentoa 25-75 mm 



 

 

 
Declaration of conformit 

 
  

Manufacturer 

Address 

NINGBO DAYE POWER MACHINERY CO.,LTD 

No.718 , Yangming West Rd , Yuyao City , Zhejiang Province , P.R. 
China  

 

Identical construction exists of 

Item Lawn mower 

 

Product type DY204PMS-A,DY204PMS-B,DY214SMB-A,DY214SMB-B, 

 

CE certificate no. 41116/1090/C-01 

EMC certificate  no. 2008-1146 

Noise certificate No. HZ09010228-003 

Euro II No. E11*97/68SA*2004/26*0655*00 

and 

KAUPPAHUONE 
HARJU OY  Article 
No. 

34020,34021,34025,34026 

  

  

 

We confirm that the design, raw material, manufacturing, assembling and quality control 
are complete identical and operating procedures are the same for both tools. 

 
 
 
Licence Holder: NINGBO DAYE POWER MACHINERY CO.,LTD 
 
 
__yuyao,zhejiang 18TH  Jan,2010                              _________________________ 

(                                                                                                           


