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2T POLTTOMOOTTORI RUOHOTRIMMERI 
 
Onneksi olkoon onnistuneen valinnan johdosta! Ole hyvä, ja tutustu näihin ohjeisiin huolellisesti 
ennen laitteen käyttöönottoa, sillä taitamaton käsittely voi aiheuttaa vaaratilanteita. 
 
TURVALLISUUSOHJEET 
 
Turvallisuussymbolien merkitys 
 

 

Lue käyttöohjeet ennen koneen 
käyttöönottoa  

Huomio! Vaara! 

 

Nuoli osoittaa kahvan oikean 
kohdan. Älä muuta. 

 
Varoitus! Kuuma pinta. 

 

Konetta käytettäessä on 
varustauduttava aina asianmukaisin 

suojavarustein. Suojalaseja, 
kuulosuojaimia ja kypärää on 

käytettävä. 

 

Melupäästöt vastaavat direktiivin 
2000/14/EC vaatimuksia. 

 

Pidä sivulliset henkilöt sekä eläimet 
riittävän etäällä. 

 

Varoitus! Sinkoutuvista esineistä 
aiheutuva vaara. 

 

Käytä käsien suojana käsineitä, 
jotka tarjoavat riittävän suojan. 

 
Maksimi kierrosluku. 

 

Käytä työjalkineita, jotka takaavat 
riittävän pidon ja suojan. 

 
Älä käytä teriä tämän laitteen kanssa 

 
Huom.! Pidä sivulliset henkilöt, etenkin lapset, sekä eläimet vähintään 15 m 
etäisyydellä käyvästä koneesta. Pysäytä kone välittömästi sivullisen lähestyessä. 
 

Seuraavia turvaohjeita on noudatettava poikkeuksetta: 
 
• Käytä vartalonmukaista, tukevaa työvaatetusta, joka suojaa ruumistasi. Käytä pitkiä housuja, 

turvallisia työjalkineita, kestäviä työkäsineitä, suojakypärää, kasvoja suojaavaa naamaria tai 
silmiä suojaavia suojalaseja sekä hyväksyttyä kuulosuojusta melun vaimentamiseksi. 

• Säilytä laite turvallisessa paikassa. Avaa polttoainesäiliön kansi hitaasti, jotta sisälle 
mahdollisesti syntynyt paine purkautuu. Palovaaran välttämiseksi siirry vähintään 3 metriä  
polttoaineen täyttöpaikasta, ennen kuin käynnistät laitteen. 

• Sammuta laite, ennen kuin lasket sen pois. 
• Pidä laitteesta aina molemmin käsin kiinni puristavalla otteella. 
• Varmistu, että kaikki ruuvit ja liitokset on kiristetty tiukkaan. Älä koskaan käytä laitetta, jota 

ei ole säädetty oikein, koottu täydellisin varustein. Älä käytä laitetta, jonka rakenne on 
vaurioitunut tai muuten puutteellinen. 

• Varmistu, että kahvat ovat kuivat, puhtaat ja että niissä ei ole polttoainetta. 
• Pidä leikkuupäätä aina mahdollisimman lähellä maata. Varmistu, ettei leikkauspää osu pieniin 

esineisiin. Rinteessä työskennellessä asetu aina leikkauspään alapuolelle. ÄLÄ KOSKAAN 
työskentele rinteessä t. vastaavassa paikassa,  jossa on mahdollista liukastua tai menettää 
tasapaino. 

 

FIN 
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• Tarkasta, ettei työskentelyalueella ole sellaisia esineitä, joihin voidaan osua ja/tai jotka voivat 

singota leikkauksen aikana. 
• Älä altista ruumiinosia tai vaatekappaleita pyörivälle leikkuupäälle, kun käynnistät moottorin 

tai kun moottori käy. Ennen koneen käynnistämistä tulee varmistua, ettei leikkuupää kosketa 
mihinkään vieraaseen esineeseen. 

• Sammuta moottori, ennen kuin kosket leikkuupäähän. 
• Säilytä laite poissa helposti syttyvien materiaalien, sekä lämmönlähteiden luota. 
• Pidä kaikki laitteen osat puhtaana leikkuussa syntyvästä jäämästä. 
• Älä anna laitetta lasten tai muutoin taitamattomien henkilöiden käytettäväksi. 
• KÄYTÄ AINOASTAAN SELLAISTA POLTTOAINETTA, kuin mitä ohjeen luvussa 

“Polttoaine ja öljy” ohjeistetaan. Käytä ainoastaan oikeassa suhteessa 2-tahti öljyyn 
sekoitettua bensiiniä. Vääräntyyppisen polttoaineen lisääminen koneeseen saattaa aiheuttaa 
pysyviä vahinkoja, mikä puolestaan aiheuttaa takuun raukeamisen. 

• ÄLÄ TUPAKOI konetta käyttäessäsi tai polttoainetta tankatessasi. 
• ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA ILMAN PAKOPUTKEA tai pakoputken suojusta 
• ÄLÄ KOSKETA PAKOPUTKEA. Pakoputki kuumenee huomattavasti käytön aikana. 
• ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA EPÄVAKAALLA PAIKALLA. Pidä aina huoli tasapainon 

säilymisestä työskennellessä. Älä käytä konetta käsivarsia kurottaen tai yhdellä kädellä. 
• ÄLÄ NOSTA LEIKKUUPÄÄTÄ ylös maasta koneen käydessä. 
• ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA MUIHIN TARKOITUKSIIN, kuin ruohon ja nurmen 

leikkaamiseen. 
• ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA YHTÄJAKSOISESTI liian pitkiä aikoja. Lepää välillä ja anna 

koneen jäähtyä. 
• ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA VÄSYNEENÄ, PÄIHTYNEENÄ TAI SAIRAANA OLLESSA. 
 
• ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA ILMAN PAIKOILLEEN ASENNETTUA LEIKKUUPÄÄN 

SUOJUSTA 
• ÄLÄ MUUTA LAITTEEN RAKENNETTA. Rakenteen muuttaminen alkuperäisestä voi 

aiheuttaa vakavan vaaratilanteen ja mitätöi takuun. 
• ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA PALO- JA/TAI RÄJÄHDYSVAARALLISTEN aineiden 

läheisyydessä. 
• ÄLÄ KÄYTÄ MUITA LEIKKUUTERIÄ tai varaosia, kuin valmistajan alkuperäisiä osia. 

Epäsopivien osien käyttö voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen. 
 
SISÄLLYS 
 

Turvallisuusohjeet………. 2 
Sisällys………………….. 3 
Yleiskuvaus…………….. 4 
Kokoonpano…………….. 5 
Polttoaine……………….. 5 
Laitteen käyttö………….. 6 
Hoito ja huolto………….. 7 
Vianetsintä……………… 10 
Tekniset tiedot………….. 10 
Takuu…………………… 10 
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YLEISKUVAUS

 
 
 

1 Siimakela 
2 Leikkaussiima 
3 Roiskesuoja 
4 Runkoputki / vetovaijeri 
5 Kädensija 
6 Kaasuvipu 
7 Sammutuskytkin 
8 Turvakytkin 
9 Rikastinvipu 

10 Käynnistimen kotelo 
11 Polttoainesäiliö 
12 Ilmansuodatin 
13 Käynnistyskahva 
14 Pakoputken suojus 
15 Polttoaineen esisyötin 

”ryyppy” 
16 Roiskesuojan 

kiinnitystarvikkeet 
 
Huom.! Tämän laitteen kanssa ei saa käyttää minkäänlaisia leikkuuteriä, ainoastaan siimakelaa. 
Huom! Muutokset ovat mahdollisia tämän ohjeen painamisen jälkeen. 
 
 

TURVAVARUSTEET 
 

• Teräsuojus (3) On oltava aina asennettuna konetta käytettäessä 
• Pakoputken suojus (14) estää suoran kontaktin kuumaan pakoputkeen 
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KOKOONPANO 

 
Huom.! Moottoria ei saa käynnistää, ennen kuin kokoonpano on suoritettu ohjeiden 
mukaisesti! 
 

KÄDENSIJA 
 
 

• Kädensija on asennettu valmiiksi runkoon, mutta 
pakkauksellisista syistä se on käännetty alapuolelle 

• Löysää lukitusruuvia ja käännä kahva käyttöasentoon. Aseta 
kahva lähelle moottoriosan päätä. 

• Kiristä lukitusruuvi huolellisesti. 
  
 
 
 
ROISKESUOJA 
 
 
 

•  Aseta suoja (B) varressa olevan pidikkeen (C) kohdalle 
•  Kiinnitä suoja pultilla (E) ja mutterilla (F) ja kiristä huolellisesti 

 
 
Huom.! Roiskesuoja tulee olla aina asennettuna paikoilleen 
siimakelaa käytettäessä. 

 
 
 
 
 
 
VAIHDETTAVA TYÖKALU 
 
 

• Laite on mahdollista (saatavuudesta riippuen) varustaa 
erityyppisillä työkaluilla.  

• Liitä haluamasi työkalu moottoriosaan (ruohotrimmeri toimitetaan 
mukana) 

• Kiristä kiinnitysmutteri 
 

 
Huom.! Varmista työkalun kiinnitys aina ennen käyttöä! 
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POLTTOAINE 
 
Käytä laitteen kanssa aina normaalia lyijytöntä 
moottoribensiiniä, johon on sekoitettu 2-tahtiöljyä 
suhteessa 40:1 (2,5%) 

 
Huom.!  Älä käytä polttoaineena pelkkää 
bensiiniä, johon ei ole seostettu 2-tahtiöljyä. 
Öljyn puuttuminen aiheuttaa moottorille  

                pysyvää vahinkoa ja mitätöi takuun! 
 
Sekoita 1 osa 2-tahtiöljyä 40 osaan bensiiniä. (Sekoitussuhde 40:1). Voit hankkia myös valmiiksi 
tällä suhteella sekoitettua 2-tahtibensiiniä useimmilta huoltoasemilta. 
Esimerkki oikeasta sekoitussuhteesta: 5 litraan bensiiniä sekoitetaan 1,25 dl 2-tahtiöljyä. 
 
 
LAITTEEN KÄYTTÖ 
 
MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN KYLMÄNÄ 
 

• Ennen käynnistämistä tarkista trimmerin siiman pituus. Lyhennä 
siimaa, mikäli pituus ylittää 13 cm. 

 
• Käännä sammutuskytkin (STOP) käyntiasentoon (I) 
• Aseta rikastinvipu kuristukselle (CHOKE        ) 
• Syötä polttoainetta kaasuttimeen painamalla esisyötintä (A) 

(”ryyppyä”) n. 10 kertaa. 
• Vapauta kaasuvipu turvapainikkeella (B), ja paina kaasuvipu (C) 

pohjaan 
• Vedä käynnistinnarua ulos, kunnes tunnet vastuksen. Vedä 

reippaasti ja tasaisesti neljä kertaa. 
• Vedä käynnistinnarusta uudelleen neljä kertaa. Kun moottori 

käynnistyy, anna rikastimen olla n. 10 sekunnin ajan 
käynnistysasennossa. 

• Käännä rikastin käyntiasentoon (RUN         ) 
• Mikäli moottori ei käynnisty useista yrityksistä huolimatta, katso 

kohtaa vianetsintä. 
 
Huom.! Vedä käynnistysnarua aina suoraan ulospäin. Jos käynnistintä 
vedetään ulos niin, että naru pääsee hankautumaan, kuluu naru nopeasti 
poikki. Pidä aina kahvasta kiinni, kun naru kelautuu takaisin. Älä 
koskaan päästä narua kelautumaan vapaasti paikalleen ulosvedetystä 
asennosta. Silloin naru katkeaa helposti ja myös käynnistinjärjestelmä 
voi vahingoittua. 
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MOOTTORIN PYSÄYTTÄMINEN 
 

• Vapauta kaasuvipu ja anna moottorin pudota tyhjäkäynnille 
• Käännä sammutusvipu STOP asentoon, moottori pysähtyy 
• Varmista, että leikkuupää on pysähtynyt, ennen kuin irrotat valjaat ja lasket koneen käsistä 

 
 
MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN LÄMPIMÄNÄ 
 

• Käännä sammutuskytkin (STOP) käyntiasentoon 
• Paina kaasuvipu pohjaan, kuten kohdassa kylmänä käynnistäminen 
• Vedä käynnistinnarusta, kunnes moottori käynnistyy, kuitenkin enintään 6 kertaa. 
• Mikäli moottori ei käynnistynyt, odota 5 minuutta ja yritä käynnistää vielä enintään 5 kertaa.  

Mikäli moottori ei vieläkään käynnistynyt, käynnistä kuten kohdassa kylmänä 
käynnistäminen.  

 
 
 
 
 
SIIMAKELAN KÄYTTÖ 
 

Huom.! Älä koskaan käytä minkään laista teräslankaa  (ei myöskään muovilla 
päällystettyä) siimakelassa. Teräslangan käyttö saattaa aiheuttaa vakavan 
vaaratilanteen ja myös vahingoittaa laitetta!  

 
 
Uuden siiman saamiseksi ulos kelalta, anna moottorin 
käydä täydellä kaasulla ja töytäise leikkauspäätä 
alaspäin. Tällöin siimaa työntyy automaattisesti 
ulos. Ylimääräinen siima leikkautuu pois. 

 
Huom.! Poista aika ajoin leikkauspään akselille kiertyneet heinänkorret ym. 
materiaali. Muutoin leikkauspää ja kulmavaihde voivat kuumentua ja vaurioitua. 
 

 
 
VAIHTOTYÖKALUJEN KÄYTTÖ 
 

• Sammuta moottori aina ennen työkalun vaihtoa! 
• Avaa laitteen varressa oleva kiinnitysmutteri 
• Irrota työkalu moottoriosasta 
• Aseta haluamasi työkalu moottoriosaan 
• Kiristä kiinnitysmutteri. 
• Lue mahdolliset vaihtotyökalun mukana toimitetut ohjeet 

ennen käyttöä!
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HOITO JA HUOLTO 
 
 
SIIMAN VAIHTAMINEN 
 

• Kierrä nuppia (A) VASTAPÄIVÄÄN avataksesi 
• Ota siimapuola (B) ja jousi (C) pois akselilta (D)  
• Ota mahdolliset siiman jäänteet pois puolalta 
• Ota uusi leikkaussiima (2,4 - 2,7 mm), pituudeltaan max. 4 m 

ja taita se keskikohdalta kahtia 
• Aseta siiman keskikohta puolalle kuvan mukaisesti 
• Kierrä siima puolalle myötäpäivään, kummallekin puolan 

osalle. Kiertäessäsi pidä siima kireällä. Jätä päihin n. 15 cm. 
• Kiinnitä siiman päät kiinnityskohtiin puolan vastakkaisille 

sivuille. 
• Asenna jousi akselille 
• Työnnä siiman päät ulos kotelon (F) rei’istä  (J) 
• Aseta puola koteloon ja vedä siiman päät ulos Tarkista että 

puola asettuu oikein paikalleen. 
• Kun puola on paikoillaan, paina sitä alas niin että jousi 

painuu kasaan. Vedä kumpaakin siiman päätä napakasti niin, 
että siimat irtoavat kiinnityskoloista. 

• Pidä puola painettuna ja kierrä kiinnitysnuppi kiinni 
MYÖTÄPÄIVÄÄN. Kiristä nuppi ainoastaan käsin. 

• Lyhennä molemmat siiman päät n. 13 cm pituuteen 
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ILMANSUODATIN 
 

Huom.! Moottoria ei saa koskaan käyttää ilman 
ilmansuodatinta. Ilmansuodatin tulee pitää puhtaana. 
Mikäli suodatin vahingoittuu tai sitä ei enää pysty 

puhdistamaan, asenna uusi suodatin. 
 
Ilmansuodattimen puhdistaminen: 
 

• Paina kielekkeitä (A), ja ota kansi (B) pois. 
• Ota suodatin (C) pois  
• Pese suodatin saippualla ja vedellä ÄLÄ KÄYTÄ 

BENSIINIÄ TAI MUITA LIUOTTIMIA 
PUHDISTUKSEEN! 

• Kuivata suodatin 
• Asenna takaisin paikoilleen 

 
Huom.! Vaihda suodatin uuteen, kun se on hyvin kulunut tai vahingoittunut tai sitä ei enää pysty 
tyydyttävästi puhdistamaan. 
 
POLTTOAINESÄILIÖ 
 

Huom.! Poista polttoaine säiliöstä soveltuvaan astiaan ennen säiliöön kohdistuvia 
huoltotoimenpiteitä. Avaa polttoainesäiliön korkki aina rauhallisesti, jotta 
mahdollinen paine pääsee ensin ulos. 

 
Huom.! Pidä säiliön korkissa oleva ilmausaukko (A) puhtaana roskista. 
 
Polttoainesuodattimen vaihtaminen: 
 

• Ota polttoaineletku ja -suodatin (B) pois säiliöstä taivutetulla 
teräslangalla (C) tai esim. paperiliittimellä. 

• Irrota suodatin letkusta 
• Tarkista suodattimen kunto. Puhdista ja tarvittaessa vaihda 

uuteen. 
• Asenna suodatin takaisin paikoilleen.  

  

 
Huom.! Älä käytä moottoria ilman polttoaineensuodatinta. Moottorille saattaa 
aiheutua vahinkoa roskista ja kaasutin saattaa tukkeutua. 

 
 
KAASUTIN 
 
Kaasutin on säädetty valmiiksi tehtaalla. Mikäli kaasutin edellyttää tarkastusta tai säätöä, ota 
yhteyttä ammattitaitoiseen pienkonehuoltoon.  
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SYTYTYSTULPPA 
 

• Tulpan oikea kärkiväli on 0,635 mm 
• Kiristysmomentti 12 – 15 Nm 
• Muista kiinnittää tulpan johto paikoilleen 

 
SUOJALEVYN TERÄ 
 
Suojalevyssä oleva terä (A) lyhentää siiman oikeaan pituuteen. 
Terä on teroitettava tarvittaessa. 

• Irrota terän kiinnitysruuvit 
• Ota terä pois ja kiinnitä esim. ruuvipuristimeen 
• Teroita hienolla viilalla. Pidä terän kulma samana. 
• Vaihda vahingoittunut terä uuteen 

 
 
TALVISÄILYTYS 
 
Suorita seuraavat toimenpiteet ennen talvivarastointia tai muuta pitkää varastointijaksoa. 

 
Huom.! On tärkeää suorittaa tietyt toimenpiteet ennen varastointia, jotta koneesi 
säilyy käyttökunnossa! 
 

• Puhdista laitteen ulkopuoli, ohjausvarsi, suojakupu ja 
leikkauspää liasta. 

• Tyhjennä polttoainesäiliö 
• Käynnistä moottori ja anna käydä joutokäynnillä kunnes se 

sammuu. Näin kaikki moottorissa ja kaasuttimessa oleva 
polttoaine palaa pois. 

• Anna moottorin jäähtyä n. 5 minuuttia. 
• Irrota sytytystulppa 
• Kaada tulpan aukosta n. yhden teelusikallisen verran raakaa 2-tahtiöljyä moottoriin 
• Vedä käynnistysnarusta hitaasti muutaman kerran, jolloin öljy leviää kaikkialle moottoriin. 
• Asenna sytytystulppa paikoilleen. 
• Säilytä laite kuivassa paikassa 

 
 
SÄILYTYKSEN JÄLKEEN 
 
Suorita seuraavat toimenpiteet varastoinnin jälkeen. 
 

• Irrota sytytystulppa 
• Vedä käynnistysnarusta rivakasti muutaman kerran, jolloin liika öljy poistuu moottorista 
• Tarkista sytytystulpan kunto. Asenna tulppa takaisin paikoilleen 
• Tarkista laitteen kunto 
• Valmistele laite käyttöä varten. 
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VIANETSINTÄ 
 
HÄIRIÖ MAHDOLLINEN SYY KORJAAVA TOIMENPIDE 

Virheellinen menettely Noudata käyttöohjeita 
Kaasuttimen säädöt väärät Tarkastuta laite huollossa 
Nokea sytytystulpassa Puhdista ja tarkasta 

sytytystulppa 

Moottori ei käynnisty tai 
sammuilee 

Polttoaineensuodatin tukossa Puhdista tai vaihda suodatin 
Väärä rikastinvivun asento Käytä RUN asentoa 
Likainen ilmanpuhdistin Puhdista tai vaihda suodatin 

Moottori käy mutta on tehoton 

Kaasuttimen säädöt väärät Tarkastuta laite huollossa 
Moottori pätkii Kaasuttimen säädöt väärät Tarkastuta laite huollossa 
Moottori käy epäsäännöllisesti Väärä sytytystulpan kärkiväli 

tai likainen tulppa 
Tarkista tai vaihda 
sytytystulppa 

Kaasuttimen säädöt väärät Tarkastuta laite huollossa Moottori savuttaa 
Väärä bensiini/öljy –seos Oikea sekoitussuhde on 40:1 

 
TEKNISET TIEDOT 
 
 Malli  WR6413D 
 Moottori  ilmajäähdytteinen 2-tahtimoottori 
 Iskutilavuus  25 cm³ 
 Kuivapaino  9,8 kg 
 Melutaso  105 dB (A) 
 Tärinä  7,5 m/s² 
 Pyörimisnopeus n. 8500 kierr./min 
 Tuotenumero  ZAA0510 
 
TAKUU 
 

Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien. 
Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja 
valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. 
Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai 
lähetyslista. 
Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. 
Takuun piiriin ei sisälly: 

• Kuljetusvahingot ja takuukorjauksiin liittyvä kuljetus. 
• Vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai 

asiattomasta käsittelystä. 
• Takuu raukeaa jos kone on avattu, osia vaihdettu, korjattu tai muutettu. 
• Mitkään välilliset kustannukset. 

Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. 
Oikeudet muutoksiin pidätetään.                                            Maahantuoja: VKO FIN-63610 

 


