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RUOHONLEIKKURI   WY S 460  

 
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! 

 

Pidä sivulliset henkilöt, etenkin 
lapset, sekä eläimet riittävän etäällä 

konetta käytettäessä. 
 

Älä vie käsiä, jalkoja tai mitään 
esineitä leikkuuterän lähelle tai 

koneen alle. Ota huomioon, että terä 
pyörii hetken myös sammuttamisen 

jälkeen. 

 
Älä käytä rinteissä, joiden 

kaltevuus ylittää 16,7º 

 

Varmista ennen puhdistusta, 
tarkistusta ja huoltoa, että kone ja 

terä ovat pysähtyneet. Irrota 
sytytystulpan johto estääksesi 
käynnistymisen vahingossa. 

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

turvallisia työjalkineita, kestäviä työkäsineitä, 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 jätät sen. 
• Pidä laitteesta aina molemmin käsin kiinni. 
• 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. 
• ÄLÄ KOSKAAN työskentele sellaisessa rinteessä t. vastaavassa paikassa,  jossa on 

mahdollista liukastua tai menettää tasapaino. 
• Tarkasta, ettei työskentelyalueella ole sellaisia esineitä, joihin voidaan osua ja/tai jotka voivat 

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

moottori käy. Ennen koneen käynnistämistä tulee varmistua, ettei terä kosketa mihinkään 
vieraaseen esineeseen. 

• Sammuta moottori, ennen huoltoa, puhdistusta ja tarkistusta. 
• 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. 
 

FIN 
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• 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 h uoli tasapainon 

säilymisestä työskennellessä. Älä käytä konetta käsivarsia kurottaen tai yhdellä kädellä. 
• ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA JUOSTEN vaan kävellen. Leikkaa ainoastaan työntäen, älä vedä 

konetta perässäsi. 
• ÄLÄ NOSTA KONETTA 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 SAIRAA NA OLLESSA. 
 
• ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA ILMAN PAIKOILLEEN ASENNETTUA LEI KKUUPÄÄN 

SUOJUSTA 
• ÄLÄ MUUTA LAITTEEN RAKENNETTA. Rakenteen muuttaminen alkuperäisestä voi 

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

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

Epäsopivien osien käyttö voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen. 
 
 
SISÄLLYS  
 

Turvallisuusohjeet………. 2 
Sisällys………………….. 3 
Tekniset tiedot………….. 4 
Yleiskuvaus…………….. 4 
Kokoonpano ja säädöt… 5 
Laitteen käyttö………….. 6 
Hoito ja huolto………….. 7 
Vianetsintä……………… 9 
Takuu…………………… 9 
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TEKNISET TIEDOT  
 
 Malli   WYS 460 
 Moottorin teho  4,0 HP / 2,94 kW 
 Leikkuutapa    Sivupuhallus/allesilppuava  
 Iskutilavuus   118,8 CC 
 Terän koko   460 mm (18”) 
 Kierrosluku max.  3600 r/min 
 Polttoainesäiliö  1,1 l 
 Paino    28 kg 
 Leikkuukorkeus  16 – 76 mm 
 Sytytystulppa  F 6 RTC 
 Tuotenumero   ZAA0535 
 
YLEISKUVAUS 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

1. Leikkuukorkeuden säädin  
2. Polttoainesäiliö  
3. Ilmansuodatin  
4. Pakoputki  
5. Öljykorkki  
6. Sytytystulppa 

 

7. Vetokäynnistin  
8. Sammutusvipu  
9. Kaasuvipu  
10. Puomin lukitus  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 3. 

4. 5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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KOKOONPANO JA SÄÄDÖT  
 
 
 
TYÖNTÖPUOMI 
 
Työntöpuomi voidaan taittaa kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi. Nosta 
lukitusvipu ylös ja taita puomi. Lukitusvivun kireyttä voidaan säätää 
vastamutterista. 
 
 
 
 
KÄYNNISTYSNARU 
 
Käynnistysnaru voidaan asettaa puomissa olevaan pidikkeeseen 
käynnistyksen helpottamiseksi. 
 
 
.  
 
LEIKKUUKORKEUS 
 
Leikkuukorkeutta voidaan säätää takapyörän vieressä sijaitsevalla vivulla. 
Epätasaisella nurmikolla tulee käyttää suurempaa korkeutta kuin tasaisella. 
 
 
 
 
 
LEIKKUUTAPA  
 
 
Allesilppuava: Teräsuojan aukon kansi on oltava suljettuna.  
 
 
 
 
 
Sivupuhallus: Nosta aukon kantta ja aseta ohjain pidikkeisiin.  
 Vapauta kansi varovaisesti.  
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KÄYTTÖ  
 
ENNEN KÄYTTÖÄ 
 

1. Tarkista, että leikkuri on ehjä ja kaikki osat on luotettavasti kiinnitetty. 
2. Tarkista, että moottorissa on riittävästi moottoriöljyä. Käytä ainoastaan korkealaatuista 4-

tahtimoottoreille soveltuvaa öljyä. 
3. Täytä polttoainesäiliö lyijyttömällä moottoribensiinillä. Huom.! Älä tankkaa polttoainetta 

sisätiloissa, älä koskaan koneen käydessä tai silloin kun moottori on kuuma. 
4. Yhdistä sytytystulpan johto sytytystulppaan 

 
KÄYNNISTÄMINEN 
 

1. Avaa polttoainehana. 
2. Kylmäkäynnistyksessä käännä kaasuvipu 

rikastinasentoon.  
3. Asetu puomin taakse ja paina sammutusvipu 

työntöaisaa vasten.  
4. Ota kiinni käynnistysnarusta ja vedä reippaasti. 

Toista, kunnes kone käynnistyy. 
5. Kun kone käynnistyy, laske käynnistysnaru 

takaisin kädellä. Älä päästä käynnistysnarua 
palautumaan vapaasti, tämä saattaa rikkoa 
käynnistimen. 

6. Kylmäkäynnistyksen jälkeen anna moottorin 
lämmetä ja valitse kaasuvivulla sopiva käyntialue.  

7. Lämpimänä käynnistettäessä rikastinta ei tarvitse 
käyttää.  

 
LEIKKAAMINEN 
 
• Pidä molemmin käsin kiinni työntöaisasta pitäen sammutusvipua painettuna aisaa vasten. 
• Kulje aina kävellen, älä juokse. 
• Jos joudut ylittämään hiekka-alueita, kulkuteitä, ym., tulee kone sammuttaa poikkeuksetta 

 
Huom! Mikäli terä osuu vieraaseen esineeseen, sammuta moottori välittömästi, irrota 
sytytystulpan johto ja tarkista kone vaurioiden varalta. Vahingoittuneet osat on 
vaihdettava ennen käytön jatkamista. 
 

SAMMUTTAMINEN 
 

1. Sammuttaaksesi moottorin vapauta sammutusvipu, moottori pysähtyy 
2. Mikäli lopetat leikkaamisen, sulje polttoainehana ja irrota sytytystulpan johto vahingossa 

tapahtuvan käynnistämisen estämiseksi. 
 
VAROITUS! 
Terä jatkaa pyörimistä muutaman sekunnin ajan kun sammutusvipu vapautetaan. 
Varo pyörivää terää! 

 
KÄYTÖN JÄLKEEN 
 
Huom.! Irrota sytytystulpan johto estääksesi vahingossa tapahtuvan käynnistämisen. 

I 
Käyntialue  Rikastinasento 



ZAA0535   

7 

 
 
• Puhdista koneen alusta ehkäistäksesi jäämien kertymistä ja ruostumista. 
• Anna moottorin jäähtyä ennen varastointia 

 
HOITO JA HUOLTO  

 
Huom.! Sammuta moottori, anna koneen jäähtyä ja irrota sytytystulpan johto 
ennen huoltotoimenpiteitä! 
 

 
YLEISTÄ 
 
• Huoltotoimenpiteet on hyvä suorittaa käyttökauden alussa. Mikäli käyttö on runsasta, tulee 

toimenpiteet suorittaa myös kauden aikana. 
• Voitele pyörien laakerointi sekä vaijerit kevyellä öljyllä 
• Tarkista sytytystulpan kunto, kärkiväli. Vaihda tarvittaessa uusi sytytystulppa 
• Vaihda moottoriöljy uuteen käyttökauden alussa. 
• Tarkista ilmansuodatin. Ilmansuodatin tulee tarkistaa käyttökauden aikana n. 25 

käyttötunnin välein 
• Tarkista leikkausterän kunto. Teroita ja vaihda uuteen tarvittaessa. 
 
Mikäli tunnet epävarmuutta tai kone tarvitsee sellaista huoltoa, jota tässä ohjeessa ei ole 
kuvattu, käänny ammattitaitoisen huoltoliikkeen puoleen. 

 
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: 
 
• Avaa suodatinkotelonkansi.  
• Ota suodatin pois  
• Pese suodatin saippualla ja vedellä ÄLÄ KÄYTÄ BENSIINIÄ TAI MUITA LIUOTTIMIA 

PUHDISTUKSEEN! 
• Kuivata suodatin 
• Tiputa suodattimeen muutama tippa moottoriöljyä. Purista suodatinta poistaaksesi 

ylimääräisen öljyn.  
• Asenna takaisin paikoilleen 

 
Huom.! Vaihda suodatin uuteen, kun se on hyvin kulunut tai vahingoittunut tai sitä ei enää pysty 
tyydyttävästi puhdistamaan. 
 
 
 
LEIKKAUSTERÄ 
 
• Tarkista leikkuuterän kunto. Mikäli terä on lohjennut, 

tulee se vaihtaa uuteen. Tylsyneen terän voi myös 
teroittaa. 
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• Irrottaaksesi leikkuuterän, avaa terän kiinnityspultti,  
• ota kaksi aluslevyä, terä ja kiinnityslaippa pois akselilta. 
• Hyvän leikkauksen aikaansaamiseksi terä on pidettävä terävänä. Teroittaessa on teräkulma 

pidettävä mahdollisimman lähellä alkuperäistä. On tärkeää hioa molemmilta puolin terää 
yhtä runsaasti, jotta terä pysyy tasapainossa. Epätasapainossa oleva terä aiheuttaa tärinää, ja 
voi aiheuttaa vaaratilanteen sekä vahinkoa moottorille. Terän tasapaino voidaan testata terän 
ollessa irrotettuna asettamalla terän keskikohdastaan esim. ruuvimeisselin päälle. Mikäli terä 
kallistuu, hiotaan painavammalta puolelta kunnes terä pysyy tasapainossa. 

• Terän asennuksen yhteydessä voitele moottorin akseli, sekä terän kiinnityslaippa ja aluslevyt 
sopivalla voiteluöljyllä. 

 
KAASUTIN 
 
Kaasutin on säädetty valmiiksi tehtaalla. Mikäli kaasutin edellyttää tarkastusta tai säätöä, ota 
yhteyttä ammattitaitoiseen pienkonehuoltoon.  
 
 
SYTYTYSTULPPA 
 
• On suositeltavaa vaihtaa sytytystulppa n. 100 käyttötunnin välein. 
• Tulpan oikea kärkiväli on 0,7-0,8 mm 
• Kiristysmomentti 12 – 15 Nm. Älä kiristä liikaa! 
• Muista kiinnittää tulpan johto paikoilleen 

 
TALVISÄILYTYS 
 
Suorita seuraavat toimenpiteet ennen talvisäilytystä tai muuta pitkää varastointijaksoa. 
 
• Suorita viimeinen leikkaus niin, että annat polttoaineen loppua, jolloin kaikki bensiini 

poistuu moottorista. 
• Anna leikkurin jäähtyä ja irrota sytytystulpan johto. 
• Puhdista leikkuri huolellisesti 
• Öljyä leikkurin alusta ja terä ruostumisen ehkäisemiseksi 
• Öljyä kevyellä öljyllä pyörien akselit ja vaijerit. 
• Irrota sytytystulppa ja kaada tulpan aukosta n. yhden teelusikallisen verran moottoriöljyä, 

Vedä käynnistysnarusta hitaasti muutaman kerran, jolloin öljy leviää kaikkialle moottoriin. 
Asenna sytytystulppa paikoilleen. 

• Mikäli taitat työntöpuomin varastoinnin ajaksi, ota käynnistysnaru pois pidikkeestä ja laske 
se moottoriin. 

• Säilytä leikkuri kuivassa paikassa. 
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VIANETSINTÄ 
 
HÄIRIÖ MAHDOLLINEN SYY KORJAAVA TOIMENPIDE 

Ei polttoainetta tai polttoainehana 
kiinni 

Tarkista polttoaineen määrä ja 
avaa polttoainehana 

Ilmanpuhdistin tukossa Tarkista ja puhdista 
ilmanpuhdistin 

Sytytystulpan johto irti Kiinnitä sytytystulpan johto 
Sytytystulppa likainen, väärä 
kärkiväli tai tulppa viallinen 

Tarkista sytytystulppa. 
Puhdista, tarkista kärkiväli tai 
vaihda uuteen 

Liikaa polttoainetta kaasuttimessa Irrota ilmansuodatin ja vedä 
käynnistysnarusta useita kertoja 
kunnes kaasutin kuivuu. 

Moottori ei käynnisty 

Vikaa kaasuttimessa tai moottorissa Tarkistuta kone huollossa 
Likaa, vettä tai huonoa polttoainetta 
säiliössä 

Tarkista polttoainesäiliö. 
Tyhjennä tarvittaessa ja täytä 
moottoribensiinillä. 

Likainen ilmanpuhdistin Puhdista tai vaihda suodatin 

Moottori käynnistyy 
vaikeasti ja on tehoton 

Polttoainesäiliön korkin 
korvausilmareikä tukossa 

Puhdista tankin korkki. 

Sytytystulppa huono  Tarkista sytytystulppa Moottori pätkii tai käy 
epäsäännöllisesti Kaasuttimen säädöt väärät Tarkastuta laite huollossa 
Moottori ylikuumenee Jäähdytysilman kulku estynyt Poista kaikki ylimääräinen jäte 

ja lika moottorista 
Leikkuuterä löysällä Tarkista leikkuuterän kiinnitys Leikkuri tärisee 

epänormaalisti Leikkuuterä vaurioitunut ja 
epätasapainossa 

Tarkista leikkuuterän kunto. 
Vaihda tarvittaessa. 

 
TAKUU 
 

Tuotteen takuuaika on 6 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 
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EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 

 
EU-maahantuoja: Veljekset Keskinen Oy 

  Onnentie 7 
  63610 TUURI 

 
vakuuttamme, että  Laite: Gardeneer työnnettävä ruohonleikkuri 
  Tyyppikoodi: ZAA0535 
 
täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 98/37/EC 
 

19.11.2009 
 
 
 
 

Kari Haka 
Tuontipäällikkö               


