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Kasutusjuhend

Lugege antud kasutusjuhend enne
kännufreesi kasutamist tähelepanelikult läbi
ja tehke selle sisu enesele selgeks
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SÜMBOLID
Tähised kännufreesil:
HOIATUS! Kännufreesid võivad olla
ohtlikud!
Ettevaatamatu või vale kasutamine
võib põhjustada raske või isegi
eluohtliku õnnetusjuhtumi.
Lugege kasutusjuhend enne
kännufreesi kasutamist
tähelepanelikult läbi ja tehke selle
sisu endale selgeks.
Kasutage alati:
• Kaitsekiivrit
• Kaitsekõrvaklappe
• Kaitseprille või näokaitset

Tähised kasutusjuhendis:
Kontrolltoimingute ja/või hoolduse
teostamise ajal peab mootor olema
välja lülitatud ja lüliti asendis
“STOP”.

Kasutage alati kaitsekindaid.

Puhastage seadet regulaarselt.

Kontrollige seadet visuaalselt.

Kasutage kaitseprille või näokaitset.
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SISUKORD
Enne uue kännufreesi
kasutuselevõttu
•
•
•
•

•

Lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi.
Kontrollige freesitera paigaldust ja seadistust, vt
peatükki “Montaazh”.
Kännufreesi tohib kasutada ainult
alusraamile (kärule) paigaldatuna.
Käivitage mootor ja kontrollige karburaatori
seadistust, vt. peatükk “Hooldus”, osa
“Karburaator”. Kui karburaator on reguleeritud
õigesti, siis freesitera tühikäigul ei liigu.
Tühikäigu reguleerimisjuhised on toodud
kasutusjuhendis. Reguleerige pöörelemiskiirus
toodud juhiste järgi õigeks. Ärge kasutage
kännufreesi, kui tühikäik ei ole õigeks
reguleeritud.
Laske Husqvarna edasimüüjal kännufreesi
kontrollida ning teha vajalikud seadistused ja
kontrolltoimingud.
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OHUTUSNÕUANDED
HOIATUS! Ettevaatamatu või vale
kasutamise korral on kännufrees ohtlik
tööriist, mis võib põhjustada raske või
isegi eluohtliku õnnetusjuhtumi. On
väga tähtis, et loete selle
kasutusjuhendi läbi ja mõistate selle
sisu.

KÄNNUFREESI TURVASEADMED
Selles osas tutvustatakse kännufreesi
turvaseadmeid ning nende tööpõhimõtteid, samuti
kontrollimis- ja hooldustoiminguid, mis tagavad
turvaseadmete töökorras oleku. (Vt kännufreesi
turvaseadmete asukohti peatükist “Masina osad”).

PERSONAALSED KAITSEVAHENDID
HOIATUS! Kännufreesiga töötades
tuleb alati kasutada ettenähtud
kaitsevahendeid. Personaalsed
kaitsevahendid ei kõrvalda
õnnetusjuhtumite ohtu, kuid nende
toimumise korral vähendavad
vigastusi. Kaitsevahendite valimisel
konsulteerige edasimüüjaga.
•
•
•

KAITSEKIIVER
KÕRVAKAITSED/
KAITSEKÕRVAKLAPID
KAITSEPRILLID VÕI
NÄOKAITSE

•

RESPIRAATOR

•

VASTUPIDAVAD JA
TUGEVAD KINDAD

•

•

VASTUPIDAVAD JA
MUGAVAD RIIDED,
MIS EI TAKISTA
LIIGUTAMIST
KAITSEPÜKSID
(KAITSEKS
SÄDEMETE JA
LENDAVATE
OSAKESTE EEST)

HOIATUS! Ärge mitte kunagi kasutage
kännufreesi, kui selle turvaseadmed ei
ole korras. Järgige käesolevas osas
esitatud kontroll- ja hooldusjuhiseid.

1

Kännufrees on
varustatud vibratsiooni
summutamise
süsteemiga, mis
muudab kasutamise
võimalikult vaikseks ja
meeldivaks.

Kännufreesi vibratsiooni
vähendamise süsteem
vähendab müra
siirdumist mootorilt/
lõikeseadeldiselt kärule.
Mootori kere ja
lõikeseadeldise ning
juhtraua vahel paikneb
summutuselement.

2
•

LIBISEMISKINDLA
TALLA JA
VARBAOSA
KAITSETEGA
VARUSTATUD
SAAPAD

•

ALATI PEAVAD
LÄHEDUSES OLEMA
ESMAABIVAHENDID
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Vibratsiooni
summutamise
süsteem

Lüliti

Lülitit kasutatakse
mootori seiskamiseks.

OHUTUSNÕUANDED
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Mürasummuti
HOIATUS! Mürasummuti on
töötamise ajal ja ka mõnda aega
pärast töötamist väga kuum. Ärge
puudutage kuuma mürasummutit!

Mürasummuti hoiab
müra taseme võimalikult
madala ja juhib
heitgaasid kasutajast
eemale.
Mootori heitgaasid on
kuumad ja võivad
sisaldada sädemeid, mis
võivad põhjustada
tulekahju.
Soojema ja kuivema
kliimaga maades on
tulekahju oht suur.
Seetõttu on mõnede
kännufreeside
mürasummutid
varustatud nn
“sädemepüüdmisvõrguga”. Kontrollige, kas
Teie kännufreesil on
selline võrk.
TÄHTIS! Mürasummuti kontrollimisel,
korrashoidmisel ja hooldamisel on tähtis järgida
toodud juhiseid (vt. peatükk “Kännufreesi
turvaseadmete kontrollimine, korrashoid ja
hooldus”).
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Freesiterade kaitsekate
HOIATUS! Kontrollige iga kord
enne kännufreesi kasutamist, kas
kaitsekate on paigaldatud õigesti.

Kate on paigaldatud
freesitera kohale ja see
takistab freesitud
materjali paiskumist
kasutaja poole.

Kännufreesi turvaseadmete
kontrollimine, korrashoid ja hooldus
HOIATUS! Kõik kännufreesi
hooldus- ja remonttööd eeldavad
spetsiaalset väljaõpet. Eriti kehtib
see nõue turvaseadmete kohta. Kui
allpool toodud kontrolltoimingute
käigus avastatakse puudusi, tuleb
võtta ühendust hooldusfirmaga.
Firma Husqvarna toote hankimisel
on sellele tagatud kvalifitseeritud
remont ja hooldus. Kui ostate
kännufreesi mujalt kui hooldust
teostavast spetsiaalsest firmast,
küsige müüjalt lähima hooldusfirma
asukohta.

1 Vibratsiooni
summutamise
süsteem
Kontrollige regulaarselt,
ega summutis pole
pragusid ega väändeid.

Kontrollige, kas
summutuselemendid on
kinnitatud mootoriploki
ja juhtraua vahele
korralikult.

2 Lüliti
Käivitage mootor ja
kontrollige, kas mootor
seiskub lüliti seadmisel
stoppasendisse.
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OHUTUSNÕUANDED
3 Mürasummuti
Ärge kunagi kasutage
kännufreesi, kui selle
summuti ei ole korras.

Kontrollige regulaarselt,
kas mürasummuti on
masina küljes kindlalt
kinni.

ÜLDISED OHUTUSNÕUDED
TÄHTIS!
Ärge kasutage kännufreesi enne, kui olete käesoleva
kasutusjuhendi läbi lugenud ning selle sisust aru saanud.
Kõik hooldustööd peale peatükis “Kännufreesi
turvavahendite kontroll, korrashoid ja hooldus” esitatute
tuleb lasta teostada kvalifitseeritud hoolduspersonalil.
•
Kasutage peatükis “Individuaalsed kaitsevahendid”
soovitatud kaitsevahendeid.
•

Ärge kunagi kasutage masinat, kui olete väsinud või
ravimite või alkoholi mõju all.

•

Ärge laenake kännufreesi teistele kasutamiseks ilma, et
annaksite kaasa kasutusjuhendi. Veenduge, et kännufreesi
kasutaja mõistab kasutusjuhendi sisu.

Transport ja hoidmine
•

Kui kännufreesil on
olemas
sädemepüüdmisvõrk,
tuleb seda regulaarselt
puhastada.
Ummistunud
sädemepüüdmisvõrk
põhjustab mootori
ülekuumenemist, mis
võib mootorit tõsiselt
kahjustada. Ärge
kunagi kasutage
mürasummutit ilma
sädemepüüdmisvõrguta või katkise
sädemepüüdmisvõrguga.
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Freesitera kaitsekate

Hoidke kännufreesi lukustatud ruumis, et see ei oleks
lastele ja asjasse mittepuutuvatele inimestele kättesaadav.
•
Ärge hoidke ega transportige kännufreesi nii, et freesitera
on kohale asetatud.
Kütusega seotud ohutusnõuded
(Tankimine/Kütuse segamine ja säilitamine)
HOIATUS! Käsitsege kütust
ettevaatlikult. Ärge unustage tule- ja
plahvatusohtu ning ohtlikkust
sissehingamisel.

•
•

•

Ärge kunagi kasutage
katkist või valesti
paigaldatud kaitsekatet.
•

HOIATUS! Kontrollige, kas
freesitera on õigesti paigaldatud
ning sellel ei ole vigastusi.
Vigastatud freesitera võib
põhjustada õnnetusjuhtumeid.
TÄHTIS! Ärge kunagi kasutage
kännufreesi, kui selle turvaseadmed
on vigastatud. Turvaseadmeid tuleb
kontrollida ning hooldada vastavalt käesolevas kasutusjuhendis esitatud juhistele.
Kui kontrolli käigus ilmnevad kännufreesi
juures puudused, tuleb see viia
hooldusfirmasse remonti.
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Ärge kunagi tankige
kännufreesi selle
mootori töö ajal.
Tagage tankimise ajal
ja kütuse segamisel
(bensiini ja
kahetaktilise
mootoriõli segamisel)
hea õhustatus.
Lükake kännufrees
enne käivitamist
tankimiskohast
vähemalt 3 meetri
kaugusele.
Ärge kunagi käivitage
kännufreesi,
a) Kui olete sellele
pritsinud kütust.
Pühkige pritsmed
hoolikalt ära.
b) Kui olete pritsinud kütust enda või oma riiete
peale. Vahetage riided.
c) Kui masinast lekib kütust. Kontrollige
regulaarselt kütusepaagi korki ning
kütusevoolikuid, et ei esineks lekkeid.

• Hoidke kännufreesi ja kütust nii, et võimalikud lekked
ja aurud ei puutuks kokku sädemetega või lahtise
tulega. Näiteks seoses elektritööriistadega,
elektrimootoritega, elektrilülititega/voolukatkestitega,
küttekateldega jne.
• Kütust tuleb säilitada selleks spetsiaalselt ette nähtud
ja nõuetele vastavas anumas.
• Enne kännufreesi pikemaks ajaks hoiule jätmist tuleb
selle kütusepaak tühjendada. Küsige lähimast
bensiinijaamast, kuhu võite ülejäänud kütuse kallata.

OHUTUSNÕUANDED
ÜLDISED KASUTUSJUHISED

Kännufreesi kasutamine
•

Saagige känd enne
kännufreesi
kasutamist
võimalikult
madalaks.

•

Kaevake pinnas ja
kivid kännu ümbert
ära, sest need
võivad vigastada
freesitera.

Käesolevas osas käsitletakse üldisi ohutusnõudeid
kännufreesi kasutamisel. Järgige neid üldisi
tööjuhiseid ning ärge kunagi kasutage kännufreesi
nii, et Teil õnnetusjuhtumi puhul pole võimalik abi
kutsuda.

Üldised ohutusnõuded
HOIATUS! Kännufreesi tohib
kasutada üksnes kärule paigutatud
mootorikorpuse korral.
TÄHTIS! Ärge kunagi kasutage vigastatud või
valesti reguleeritud kännufreesi. Ärge kasutage
kännufreesi, millel osa detaile puudub või mis
pole õigesti kokku monteeritud.
Kontrollige, kas freesitera lakkab gaasikangi
lahtilaskmisel pöörlemast.
Kui sattute olukorda, kus kännufreesi edasine
kasutamine tundub ohtlik, tuleb konsulteerida
spetsialistidega.
Ärge kunagi võtke ette midagi sellist, milleks
Teie oskustest ei piisa!
•

Veenduge, et kännufreesi lähedal ei ole selle
käivitamise ja töö ajal kõrvalisi isikuid, et need
ning loomad ja muud segavad tegurid ei
mõjutaks masina kasutamist.

•

Ärge kasutage kännufreesi ebasoodsate
ilmastikutingimuste korral. Näiteks tiheda udu
korral, lausvihmas, tugeva tuule ja pakase korral
jne. Halva ilma korral on töö kännufreesiga
väsitav ning pinnase libeduse tõttu ohtlik.

•

Ärge kunagi kasutage masinat enne, kui
tööpiirkond on vaba ning tööpinnal on võimalik
seista kindlalt ja ohutult. Kontrollige, ega masina
liigutamiseks ei ole takistusi (puujuuri, kive, oksi,
koopaid, kraave jne). Olge väga ettevaatlikud
töötades kaldpinnal.
Veenduge, et mootori käivitamisel ei puutu
riided või kehaosad freesitera vastu.

•
•
•

Mootori töö ajal hoidke end freesiterast
võimalikult kaugel.
Mootori töö ajal hoidke kaitsekate alati peal.
Kasutage masinat vaid hea ventilatsiooniga tingimustes. Selle nõude
eiramine võib põhjustada õnnetusjuhtumeid või surma.

HOIATUS! Kännufreesi
ohutustsoon on 15 meetrit.
Garanteerige, et tööpiirkonnas ei
viibi loomi ega pealtvaatajaid. Ärge
alustage tööd enne, kui töötsoon on
vaba ning Te ise seisate kindlas
asendis.

• Kännufreesiga
töötamise alguses
hoidke see täisgaasil.
Hoidke kännufreesist
alati kahe käega
tugevasti kinni.
Hoidke pöial ja
sõrmed käepideme
ümber.
Liigutage kännufreesi
kännu ühest servast
teise. Iga
freesimiskihi sügavus
peab olema umbes
25-50 mm.
• Freesige känd
ümbritsevast
maapinnast umbes
100 mm
madalamaks. Pärast
freesimise lõpetamist
täitke süvend
pinnasega.
Intensiivse vibratsiooni käes viibimine võib
vereringkonna haigusi põdevatel inimestel
põhjustada veresoonte- ja närvikahjustusi.
Sümptoomide ilmnemisel, mis võivad olla
põhjustatud liiga suure vibratsiooni käes
viibimisest, pöörduge arsti poole. Sellisteks
sümptomiteks võivad olla näiteks
peapööritus, tundetus, sügelemine, pistmine, valud, jõuetus või nõrkus, keha värisemine või nahapinna muudatused. Selliseid sümptomeid esineb tavaliselt sõrmede, käte või käerandmete juures.
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MASINA OSAD

Kännufreesi osad?
10. Freesi korpus
1. Käru

11. Rihmapingutuskruvi

2. Ülemine juhtraud

12. Freesitera

3. Ülemise juhtraua lukustuskang

13. Gaasikang

4. Kütusepaak

14. Kombineeritud keermevõti

5. Pritsmekaitse

15. Õhufilter

6. Õhuklapp

16. Kaitsekate

7. Poolgaasi lukusti

17. Starterinööri käepide

8. Lüliti

18. Tugiratas

9. Freesimisseade

19. Kasutusjuhend
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Montaazh
Enne kännufreesi kasutamist

•

Ühendage juhtraua
ülemine osa alumise
osaga samas
suunas, nagu
joonisel kujutatud.
Kontrollige, kas
kummitihend on oma
kohal ning pingutage
kangi (A).

•

Asetage gaasitross
gaasikangi külge.
Veenduge, et tross
liigub vabalt (B).

Pakendis sisalduvad järgmised osad:
A. Komplektne mootor,
mis sisaldab
freesimisseadet koos
freesitera
kaitsekattega

B. Freesitera

C. Reguleeritav juhtraud

D. Tugiratas

E. Kombineeritud
keermevõti

F. Kasutusjuhend

•

Enne montaazhi
kontrollige, kas osadel
on
transpordikahjustusi.

•

Paigaldage tugirattad
mootoriploki külge.
TÄHELEPANU!
Rattad on
paigaldatud
paremale poolele, et
tagada võimalikult
hea tasakaal.

•

Pingutage kruvisid (A),
kasutades komplekti
kuuluvat
kombineeritud
keermevõtit.
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MONTAAZH
Veovõlli ja äärikute kontroll
•

Kontrollige, kas veovõlli
keermed on korras.

•

Kontrollige, kas
freesitera ja äärikute
puutepinnad on tasased,
kas need pöörlevad võllil
õigesti ning pindadel
pole võõrkehi.

Freesitera paigaldamine
HOIATUS! Vigastatud freesitera
võib põhjustada raskeid õnnetusi.
•

Kontrollige enne
freesitera masina külge
paigaldamist, ega
freesitera pole transpordi
ajal vigastada saanud.

•

Paigaldage freesitera
vastavalt parempoolsel
joonisel kujutatule.
Kasutage üksnes
Husqvarna freesiteri (vt
“Tehnilised andmed”).
Kontrollige freesitera
regulaarselt ja vahetage
viivitamatult välja, kui see
on pragunenud või muul
viisil vigastatud.

Ärge kasutage äärikuid,
mis on väändunud,
servadest murdunud,
saanud lööke või
määrdunud. Ärge
kasutage erineva
suurusega äärikuid.

Freesiseadme montaazh
•

Eemaldage lõiketera
vardalt mutrid (A) ja kruvi
(B).
Eemaldage varras ja
paigaldage veorihm
sidurikettale.
Paigaldage varras tagasi
oma kohale. Pingutage
mutrid ja kruvi.

•

Lükake veorihm
lõikeseadme rihmarattale
ning paigutage
lõikeseade ja rihmakaitse
teravarrele. Keerake
mutrid kinni käsitsi.

•

Pingutage kruvi (C) nii, et
nelikantmutter asetub
kohakuti rihmakattel
oleva märgi noole
otsaga.
Sel juhul on veorihma
pinge õige. Pingutage
mõlemat mutrit (D) pesamutrivõtmega. Uut
veorihma tuleb pärast
paari paagitäie kütuse
ärakasutamist pingutada.

TÄHTIS!
Äärikplaatide vahele paigutatud muhv on
sobitatud tihedasti veovõllile ning on
paigaldatud juba tehases.
Paigutage freesitera võllile, asetage välimine
äärikplaat kohale ja pingutage kruvi päripäeva.
• Kontrollige, kas
äärikplaatide kumer
külg paikneb vastu
freesitera ning kas
need istuvad
veovõllil õigesti.
Pingutage mutrit
kombineeritud
võtmega.
HOIATUS! Kasutage kaitsekindaid,
et freesitera ei vigastaks käsi.
•
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Veovõlli on võimalik
lukustada tihvtiga (A),
mis lükatakse nii
sügavale, et see ulatub
rihmaratta vastavasse
auku. (Kui veovõll on
niimoodi lukustatud, võib
seda kõvemini
pingutada).
Pingutamiseks tuleb
freesitera kinnihoidvat
mutrit keerata
päripäeva.

KÜTUSE ETTEVALMISTAMINE
kütusepaak tühjendada
ja puhastada.

Kütus
HOIATUS! Kännufrees on
varustatud kahetaktilise mootoriga,
milles tuleb kasutada bensiini ja
kahetaktilise mootoriõli segu. Õige
koostisega segu valmistamiseks on
oluline täpselt mõõta kasutatava õli
kogus. Väikeste kütusekoguste
segamisel mõjutavad õli koguse
väiksemadki ebatäpsused oluliselt
segu koostist. Kütteaineid
käsitledes jälgige, et õhustatus
oleks piisav.

Tankimine
HOIATUS!
Järgmised ohutusabinõud
vähendavad tulekahju ohtu:
•
•
•

Bensiin
•
•

Kasutage pliivaba või
pliid sisaldavat
kvaliteetbensiini.
Kütuse vähim soovitatav
oktaanarv on 90. Kui
mootoris kasutatakse
bensiini, mille oktaanarv
on alla 90, võib
tagajärjeks olla
kloppimine mootoris. See
tõstab mootori
temperatuuri, mis võib
põhjustada tõsiseid
mootoririkkeid.

•
•
•

Hoidke käepidemete
pinnad alati kuivad ja
õlist ning kütusest
puhtad.

•

Pühkige kütusepaagi
korgi ümbrus puhtaks.
Puhastage kütusepaaki
regulaarselt. Vahetage
kütusefiltrit vähemalt üks
kord aastas.
Kütusepaagis olev
mustus põhjustab häireid
mootori töös. Enne
tankimist raputage
kütusenõud, et oleks
tagatud kütuse
segunemine.

•

Tankimisel olge alati
ettevaatlik. Enne
käivitamist viige
kännufrees
tankimiskohast vähemalt
kolme meetri kaugusele.
Kontrollige, kas
kütusepaagi kork on
kõvasti kinni.

Kahetaktilise mootori õli
•

Parima tulemuse saamiseks kasutage HUSQVARNA
kahetaktiõli, mis on välja töötatud spetsiaalselt
mootorsaagide ja kännufreeside jaoks. Segada vahekorras
1:50 (2%).
•
Kui
HUSQVAR
NA
õli
kahetaktiõli
liiter
ei ole
Bensiin
2%(1:50) 3%(1:33) 4%(1:25)
saada,
liiter
võib
5
0,10
0,15
0,20
kasutada
10
0,20
0,30
0,40
mõnda
15
0,30
0,45
0,60
teist
20
0,40
0,60
0,80
kõrgekvalit
Eedilist õhuga ahutatavatele mootoritele mõeldud
kahetaktiõli. Küsi edasimüüjalt nõu õli margi valimisel.
Segada vahekorras 1:33 (3%) – 1:25 (4%).
•
Ärge kunagi kasutage vee abil jahutatavatele
rippmootoritele mõeldud kahetaktiõli.
•
Ärge kunagi kasutage neljataktilistele mootoritele mõeldud
õli.
Kütuse segamine
•
•

•

•

•

Ärge suitsetage tankimise ajal ega asetage
kütuse lähedusse kuumasid esemeid.
Ärge kunagi tankige mootori töötamise ajal.
Tankimiseks keerake kütuspaagi kork
aeglaselt lahti, nii et võimalik ülerõhk
väheneks aeglaselt.
Pärast tankimist keerake kütuspaagi kork
korralikult kinni.
Enne käivitamist viige kännufrees alati
tankimiskohast eemale.

Segage bensiin ja õli alati
puhtas, bensiinile
ettenähtud anumas.
Lisage alguses alati vaid
pool segatavast bensiinist.
Seejärel lisage kogu
õlikogus. Segage
(raputage) kütusesegu.
Lisage ülejäänud bensiin.
Segage (raputage)
kütusesegu põhjalikult
enne masina kütusepaaki
valamist.
Ärge segage kütust
korraga rohkem, kui kahe
kuu jooksul vajate.
Kui kännufreesi pikemat
aega ei kasutata, tuleb
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KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE
Käivitamine ja seiskamine
HOIATUS! Enne käivitamist tuleb
jälgida:
•

•
•
•

Ärge käivitage kännufreesi, kui teravars ja
freesiseade ei ole paigaldatud. Vastasel
korral võib sidurimuhv lahti tulla ja
põhjustada õnnetusjuhtumeid.
Viige kännufrees enne käivitamist
tankimiskohast eemale.
Masinaga töötamisel seiske stabiilses
asendis ja tagage freesitera takistusteta
liikumine.
Veenduge, et tööpiirkonnas ei oleks kõrvalisi
isikuid.

Külma mootori käivitamine
SÜÜDE:
Lükake lüliti vasakpoolsesse
asendisse.
ÕHUKLAPP:
Tõmmake õhuklapp välja.
RÕHUALANDUSVENTIIL:
Silindrirõhu alandamiseks
vajutage ventiil alla. See
kergendab kännufreesi
käivitumist. Käivitamisel tuleb
alati kasutada
rõhualandusventiili. Kui
mootor on käivitunud, läheb
ventiil automaatselt tagasi
algasendisse.
KÄIVITUSGAAS:
Vajutage gaasikang (A) alla ja
vajutage poolgaasi lukusti
tagasi (B). Nüüd on
karburaator poole gaasi
asendis ja mootor
käivitumiseks valmis. Lukusti
(B) vabaneb, kui gaasikangi
tõmmatakse käepideme
vastu.
Sooja mootori käivitamine
Käivitus toimub samuti kui
külma mootori puhul, kuid
ärge tõmmake õhuklappi
välja.
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Käivitamine
HOIATUS! Kui mootor käivitub,
hakkab freesitera pöörlema. Tagage
freesitera takistusteta liikumine.
Masinaga töötamisel seiske
stabiilses asendis ja tagage
freesitera takistusteta
pöörlemine.
Tõmmake starter aeglaselt
välja kuni sidurdus haakub.
Seejärel tõmmake starterit
järsult.
Kui süüde toimib, vajutage
õhuklapp viivitamatult tagasi
algasendisse. Vajaduse korral
sooritage käivitamine uuesti.
Kohe pärast mootori
käivitumist andke täisgaasi.
Poolgaasi lukusti vabaneb
otsekohe.
TÄHELEPANU! Ärge
tõmmake starterinööri täiesti
välja ega laske
starterikäepidemest lahti, kui
nöör on täielikult välja
tõmmatud. See võib
kännufreesi vigastada.
Seiskamine
Mootori seiskamiseks lülitage
süüde välja (lükake lüliti
parempoolsesse asendisse).

HOOLDUS
Veorihma reguleerimine
•

Veorihm asetseb
kaitsekatte all, mis
kaitseb seda freesimise
ajal tolmu ja mustuse
ning mehhaaniliste
vigastuste eest.

•

Veorihma pingutamiseks
lõdvendage pisut mutreid
(A), millega on kinnitatud
freesimisseade ja
rihmakate.

•

Keerake pingutuskruvi
nii, et mutter (B) asetub
kohakuti kattel oleva
noole otsaga. Kontrollige
freesimisseadet
raputades, kas vedru
pingutab rihma. Rihm
omandab automaatselt
õige pinge.

•

Pingutage
freesimisseadet
kinnihoidvaid mutreid.

TÄHTIS TEADA! Uut veorihma tuleb üks kord
pingutada pärast paari paagitäie kütuse
ärakasutamist.
Veorihma vahetamine
•

Lõdvendage mõlemat
mutrit (A).

•

Keerake pingutuskruvi
(B), kuni rihm lõtvub.

•

Eemaldage mõlemad
mutrid (A).

•

Eemaldage rihmakatte
eesmine pool (C).

•

Võtke rihm rihmarattalt
maha.
Eemaldage
freesimisseade.
Eemaldage mõlemad
mutrid (D) ja otse nende
all asuv kruvi (E) ning
eemaldage teravars.
Vahetage veorihm.

•
•

•
•

•

Seadme
kokkumonteerimiseks
sooritage toimingud
lahtivõtmisega võrreldes
vastupidises järjekorras.
Kontrollige, ega freesitera
kaitsekattel pole pragusid
ega muid kahjustusi.
Vigastatud kaitsekate
tuleb välja vahetada.

HOIATUS! Ärge kunagi kasutage
kännufreesi,
kui freesitera peal pole kaitsekatet.
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HOOLDUS
Karburaator
Töötamine, põhireguleerimine,
peenhäälestus
HOIATUS! Enne käivitamist peab
kännufreesile olema paigaldatud
õige freesimisseade ja õiged
freesiterad! (Vt. lõiku “Montaazh”).

Peenhäälestus
• Kui masin on “sisse töötatud”, tuleb karburaator
häälestada.
Peenhäälestus laske teha kvalifitseeritud
spetsialistil.
Kõigepealt reguleeritakse L-düüs, seejärel
tühikäigukruvi T ja lõpuks H-düüs.
Soovitatavad pöörlemiskiirused on järgmised:
Suurim
Suurim pöörlemiskiirus
piirpöörlemiskiirus
tühikäigul
10.000 p/min
2500 p/min

Töötamine

• Karburaator juhib gaasikangi kaudu mootori
pöörlemiskiirust. Karburaatoris segunevad
omavahel õhk ja kütus. Seda kütteaine ja õhu
segu saab muuta. Kännufreesi võimsuse
parimaks ärakasutamiseks peab karburaator
olema õigesti reguleeritud.
• Karburaatori reguleerimine tähendab mootori
kohandamist kohapealsete tingimustega, näiteks
ilmastiku, kõrgustingimuste, bensiini ja
kahetaktiõli liigiga.

Tingimused reguleerimiseks
• Reguleerimise ajal peab õhufilter olema puhas ja
mootorikate paigaldatud. Kui karburaatori
reguleerimise ajal on õhufilter must, on saadav
kütteainesegu pärast puhta õhufiltri paigaldamist liiga
lahja. See võib põhjustada tõsiseid mootoririkkeid.

• Karburaatoril on kolm
reguleerimisvõimalust:
L = madalate pöörete düüs
H = töökäigu düüs
T = tühikäigu
reguleerimiskruvi

Käivitage kännufrees käivitusjuhiste kohaselt (vt.
“Käivitamine ja seiskamine”) ja laske mootoril 10 minutit
soojeneda. TÄHELEPANU! Kui freesitera tühikäigul
pöörleb, tuleb T-kruvi keerata vastupäeva, kuni
freesitera seiskub.

• Keerake L- ja H-düüsid ettevaatlikult lõpuni
(päripäeva). Seejärel keerake ühe pöörde võrra lahti
(vastupäeva). Karburaatori seade on nüüd H = 1 ja L
= 1.

Madalate pöörete düüs L
•

• L- ja H-düüsiga seatakse kütuse hulk vastavaks
gaasiklappi läbiva õhukogusega. Düüside keeramisel
päripäeva muutub õhu/kütuse segu lahjemaks
(kütteainet on vähem) ja keeramisel vastupäeva
muutub õhu/kütuse segu kangemaks (kütteainet on
rohkem). Lahja segu korral on pöörlemiskiirus suurem
kui kangema segu korral.
• T-kruviga reguleeritakse gaasiklapi asendit tühikäigu
korral. Kruvi keeramisel päripäeva saadakse suurem
tühikäigukiirus ja keerates T-kruvi vastupäeva
saadakse väiksem tühikäigukiirus.
Alghäälestus ja sissetöötamine
Karburaatori põhireguleerimine tehakse katsetamise
käigus tehases.
Põhireguleerimisel on H = 3/4 pööret ja L = 1 pööre.
Kännufreesi 3–4 esimeseks töötunniks tuleb
karburaator reguleerida natuke kangemale segule, et
mootori osad saaksid hästi õlitatud. Selleks
reguleeritakse suurim piirpöörlemiskiirus soovitatud
suurimast piirpöörlemiskiirusest 600-700 p/min võrra
madalamaks.
Kui piirpöörlemiskiiruse mõõtmiseks pole võimalik
kasutada pöörlemiskiiruse mõõturit, ei tohi H-düüsi
põhiseadistusest lahjemale segule seada.
Suurimat soovitatavat piirpöörlemiskiirust ei tohi
ületada.
TÄHELEPANU! Kui freesitera pöörleb tühikäigul, tuleb Tkruvi keerata vastupäeva, kuni freesitera seiskub.
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Pöörates aeglaselt Ldüüsi päri- või
vastupäeva, otsige
suurim
pöörlemiskiirus
tühikäigul. Kui olete
suurima
pöörlemiskiiruse
leidnud, pöörake Ldüüsi 1/4 pööret
vastupäeva.
TÄHELEPANU! Kui
freesitera pärast
reguleerimist pöörleb tühikäigul, tuleb T-kruvi
keerata vastupäeva, kuni freesitera seiskub.
Tühikäigu T peenhäälestus
Tühikäiku reguleeritakse kruviga, mis on tähistatud Ttähega. Kui reguleerimine on vajalik, pöörake T-kruvi
mootori töötamise ajal päripäeva kuni freesitera hakkab
pöörlema. Seejärel keerake kruvi vastupäeva kuni
freesitera seiskub. Pöörlemiskiirus tühikäigul on õige, kui
mootor töötab ühtlaselt igas asendis ja tal on paras varu
selle pöörlemiskiiruseni, mille korral sidur haakub ja
freesitera hakkab pöörlema.

HOIATUS! Kui tühikäiku ei saa
reguleerida nii, et freesitera ei
liiguks, võtke ühendust
hooldusfirmaga. Ärge hakake
kännufreesi kasutama enne, kui see
on reguleeritud või korda tehtud.

HOOLDUS
Töökäigu düüs H

• Karburaatoril on
sisseehitatud
pöörlemiskiiruse
piiraja, mis takistab
freesitera pöörlemast
liiga suure kiirusega.
Kui kännufreesi
lastakse töötada
täisgaasil ilma
freesitera koormamata,
on mootori hääles
kuulda selget muutust.
See on täiesti
normaalne ja näitab, et
pöörlemiskiiruse piiraja
on töökorras.

• Töökäigu düüs H mõjutab kännufreesi võimsust
ja see tuleb seada soovitatud põhiasendisse, H
= 3/4 pöörde võrra avatud.
• Kui on vaja reguleerida, tehakse seda järgnevalt:
Töökäigudüüsi keeratakse vähehaaval, kuni
mootor tühikäigul kiiresti gaasi lisades enam ei
kiirene. Seejärel avatakse düüsi 1/4 pöörde
võrra.

Kütusefilter

• Kütusepaagi sees on kütusefilter.
• Kütust tankides tuleb kütusepaaki kaitsta
mustuse eest. See vähendab paagis oleva
kütusefiltri ummistumisest tingitud häirete ohtu.
• Ummistunud kütusefiltrit ei tohi puhastada, see
tuleb vahetada uue vastu. Kütusefiltrit tuleb
vahetada vähemalt üks kord aastas.

Õhufilter
Õhufiltri regulaarse puhastamisega tolmust ja
mustusest on võimalik vältida järgmisi probleeme:
•
•
•
•

Häired karburaatori töös
Probleemid käivitamisel
Võimsuse vähenemine
Mootori osade tarbetu
kulumine
• Ebatavaliselt suur
kütusekulu
Õhufiltreerimissüsteem
koosneb eelfiltrist ja peafiltrist:

1)

• Kontrollige pöörlemiskiirusemõõtjaga, et suurim
piirpöörlemiskiirus ei ületaks 10.000 p/min
TÄHELEPANU! Liiga lahjale segule reguleeritud
töökäigu düüs (H-düüsi on keeratud päripäeva liiga
palju) vähendab kännufreesi võimsust ja põhjustab
mootori ülekuumenemist, mis võib mootorit
kahjustada. Töökäigu düüs tuleb seada suurimale
võimsusele, mitte suurimale pöörlemiskiirusele.
•

TÄHELEPANU! Parim võimalik seadistus saadakse
kasutades pöörlemiskiirusemõõtjat ja kvalifitseeritud
spetsialisti abi. Suurimat soovitatud
piirpöörlemiskiirust ei tohi ületada.

Õigesti reguleeritud karburaator
Kui karburaator on reguleeritud õigesti, laseb
mootor gaasi lisada laitmatult ilma viivituseta ja
täisgaasil töötab väga efektiivselt. Freesitera ei tohi
tühikäigul liikuda. Liiga lahjaks reguleeritud L-düüs
võib põhjustada käivitusprobleeme ja mootori halba
kiirendust. Liiga lahjaks reguleeritud H-düüs
vähendab võimsust, halvendab kiirendust ja/või
põhjustab mootori kahjustusi. Liiga rammusaks
seatud L- ja H-düüsid põhjustavad probleeme
kiirendamisel või liiga madala töökiiruse.

•

2)

Eelfilter on õlitatud
vahtkummfilter, mis on
kergesti kättesaadav
kaane (A) all. Seda filtrit
tuleb tolmustes kohtades
töötamise korral
kontrollida/vahetada igal
teisel tankimiskorral. Filtri
tõhusus eeldab, et seda
puhastatakse ja õlitatakse
regulaarselt. Selleks
otstarbeks on saadaval
Husqvarna eriõli
(tellimisnumber 503 47 7301). Ühest pudelitäiest
(0,1 l) jätkub kolmeks
õlitamiskorraks.
Eemaldage filter. Peske
filtrit hoolikalt leiges
seebivees. Seejärel
loputage filtrit hoolikalt
puhta veega. Väänake
filtrist vesi välja ning laske
kuivada.
TÄHELEPANU! Liiga tugev
muljumine võib filtrit
kahjustada.
Õlitage filtrit hoolikalt. On
väga oluline, et kogu filter
oleks õliga küllastatud.
Peafilter on paberist filter
ja see asub kaane (B) all.
Seda filtrit tuleb
vahetada/puhastada, kui
mootori võimsus on alanenud või 1–2–nädalaste
intervallidega. Filtrit puhastatakse raputades või
ettevaatlikult suruõhuga puhudes. Pange tähele, et filtrit ei
tohi pesta!
Kaua kasutuses olnud õhufiltrit ei saa kunagi täiesti
puhtaks. Seetõttu peab õhufiltreid regulaarselt vahetama.
Vigastatud õhufiltrid tuleb alati välja vahetada.
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HOOLDUS
Starter

Tagasitõmbevedru pingutamine
HOIATUS!

•

•

•

Tagasitõmbevedru on starteri korpuses
pingutatud olekus ning võib ettevaatamatul
käsitlemisel välja hüpata ning põhjustada
vigastusi.
Starterinööri ja tagasitõmbevedru vahetamisel tuleb olla ettevaatlik. Kasutage
kaitseprille.

Tõstke starterinöör
nööriratta soone
sisse ja pöörake
ratast umbes kaks
ringi päripäeva.
TÄHELEPANU!
Veenduge, et
nööriratas saab
pöörelda veel
vähemalt 1/2 ringi,
kui nöör on täielikult
välja tõmmatud.

Katkenud või kulunud starterinööri
vahetamine

Katkise tagasitõmbevedru vahetamine
•

Eemaldage kruvid,
millega on starter
kinnitatud
vändakambri külge
ja eemaldage
starter.

•

Tõmmake nööri välja
umbes 30 cm ja
eemaldage see
nööriratta välimiselt
rõngalt. Vabastage
tagastusvedru pinge
alt, lastes rattal
aeglaselt tagurpidi
pöörelda.

•
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Eemaldage kruvi
nööriratta keskosast
ja võtke ratas ära.
(Pistke ja) Kinnitage
nööriratta külge uus
käivitusnöör. Kerige
nöörirattale umbes
kolm ringi
käivitusnööri.
Asetage nööriratas
tagastusvedru vastu,
nii et tagastusvedru
pea kinnitub
nööriratta külge.
Pange kruvi
nööriratta keskossa.
Pistke käivitusnööri
ots läbi starteri
kattes ja
käivituskäepidemes
olevate avade.
Lõpuks tehke nööri
otsa tugev sõlm.

•

Eemaldage nööriratas
(vt. lõiku “Katkenud või
kulunud starterinööri
vahetamine“). Pidage
silmas, et tagasitõmbevedru on starterikambris
pinge all.

•

Eemaldage tagasitõmbevedru, lüües starteri
seesmist poolt kergelt
vastu tööpinda. Kui vedru
hüppab paigaldamise ajal
välja, pannakse see
tagasi, keerates
väljastpoolt sissepoole.

•

Määrige tagasitõmbevedru kerge õliga. Pange
kohale nööriratas ja
pingutage tagasitõmbevedru.

Starteri paigaldamine
•

Starteri paigaldamisel
tõmmake kõigepealt
käivitusnöör välja ning
seejärel asetage starter
oma kohale vastu
survekambrit. Seejärel
laske käivitusnöör
aeglaselt lahti, nii et
ühenduskidad haakuvad
nöörirattaga.

•

Pange kohale ja keerake
kinni starteri
kinnituskruvid.

HOOLDUS
Süüteküünal

Jahutussüsteem

Süüteküünla korrasolekut
halvendavad:
•
Valesti reguleeritud
karburaator.
•
Vale küttesegu (liiga
palju õli).
•
Määrdunud õhufilter.

Mootori töötemperatuuri
hoidmiseks võimalikult
madalal on kännufrees
varustatud
jahutussüsteemiga.

Need tegurid põhjustavad
süüteküünla kontaktide
tahmumist, mille tõttu võivad
tekkida häired käitamisel ja
käivitamisprobleemid.

1.

Starteri õhuavad

2.

Õhusuunamiskanal

3.

Hooratta propelleri labad

•
Kui masina võimsus on
madal, kui masin ei lähe
käima või kui tühikäik on
häiritud: kontrollige alati
kõigepealt süüteküünalt,
enne kui mingeid muid
abinõusid tarvitusele
võtate.
Kui süüteküünal on
tahmunud, puhastage see ära
ja ühtlasi kontrollige, kas
kontaktide vahe on 0,5 mm.
Süüteküünalt tuleb vahetada
umbes kuupikkuse
kasutamise järel, vajaduse
korral varem.

4.

Silindri jahutusribid

5.

Silindri kate (suunab
jahutusõhu silindrisse).

TÄHELEPANU! Kasutage alati soovitatud süüteküünalt (vt.
“Tehnilised andmed”)! Vale süüteküünal võib purustada
kolvi/silindri.

TÄHELEPANU! Freesitera kõvasulamist terade
teritamiseks pöörduge müügifirma poole!

Jahutussüsteemi osad on:

Puhastage jahutussüsteemi
harjaga kord nädalas,
ebasoodsate
kasutamistingimuste korral
sagedamini. Määrdunud või
ummistunud jahutussüsteem
põhjustab kännufreesi
ülekuumenemise, mille
tagajärjeks on silindri ja kolvi
kahjustused.

Freesitera teritamine

Summuti
Summuti vähendab müra ja
juhib heitgaasid kasutajast
eemale.
Heitgaasid on palavad ja
võivad sisaldada sädemeid,
mis võivad põhjustada
tulekahju, kui heitgaasid
suunatakse kuiva tuleohtliku
materjali poole.
Mõned summutid on
varustatud spetsiaalse
sädemepüüdmisvõrguga.
Kui Teie kännufrees on
varustatud sellise summutiga,
tuleb võrku kord nädalas
puhastada. Seda on kõige
parem teha traatharjaga.
TÄHELEPANU! Kui võrk on
kahjustatud, tuleb see
vahetada. Ummistunud võrk
põhjustab mootori
ülekuumenemist, mille
tagajärjeks on silindri ja kolvi
kahjustused. Ärge mitte
kunagi kasutage
kännufreesi, mille summuti
on halvas seisukorras.
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HOOLDUS

Allpool on toodud mõned üldised hooldusjuhised.
Täpsemaid juhiseid küsige teenindusfirmast.

Igapäevased kontrolltoimingud
1.

Kontrollige, kas gaasikangi osad (kang ja poolgaasi
lukusti) on korras ja nende kasutamine on ohutu.

2.

Puhastage eelfiltrit.

3.

Kontrollige veorihma pinget.

4.

Kontrollige freesitera korrasolekut.

5.

Kontrollige kaitsekatte seisukorda.

6.

Kontrollige starterit ja starterinööri ning puhastage
starteri õhuauke väljastpoolt.

7.

Kontrollige, kas kruvid ja mutrid on kinni keeratud.

8.

Kontrollige, kas otselülitus töötab.

Iganädalased kontrolltoimingud
9.

Kontrollige peafiltrit.

Igakuised kontrolltoimingud
16. Kontrollige siduriketta, veoratta ja siduritrossi kulumist.
17. Puhastage karburaatorit väljastpoolt.

10. Kontrollige, ega vibratsioonisummutajad ei ole
kahjustatud.

18. Kontrollige kütusefiltrit ja kütusevoolikut, vajaduse korral
vahetage need välja.

11. Puhastage süüteküünalt. Kontrollige, kas kontaktide
vahe on 0,5 mm.

19. Puhastage kütusepaak seestpoolt.

12. Puhastage hooratta propelleri labad. Kontrollige starterit
ja tagasitõmbevedru.

20. Kontrollige kõiki juhtmeid ja ühendusi.

13. Puhastage silindri jahutusribid.
14. Kontrollige summutit. Puhastage või vahetage summuti
sädemevõrku.
15. Puhastage karburaatori ruum.
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TEHNILISED ANDMED
272 S
Mootor
Silindrimaht cm3
Silindri läbimõõt mm
Kolvi käik (löögi samm) mm
Tühikäigukiirus p/min
Soovitatav maksimaalne piirkiirus
p/min
Võimsus kW/pm
Süütesüsteem
Süütesüsteemi valmistaja/tüüp
Süüteküünal

72,2
52
34
2.500
10.000
3,8/8 500

Süüteküünla kontaktide vahe mm

ET
Champion RCJ 7Y/
NGK BPMR7A
0,5

Kütus/õlitussüsteem
Karburaatori tootja/tüüp
Kütusepaagi maht liitrites

Tillotson HS 225
0,75

Kaal
Masin koos lisavarustusega, tühjade
paakidega, kg

21,0 kg

Müratasemed
Vastav (ekvivalentne) helirõhutase
(vt. märkus 1) kasutaja kõrva kõrgusel,
mõõdetuna vastavalt standardile
ISO/DIS 11201, dB(A).
Vastav helivõimsustase (vt. märkus 1), 95
mõõdetuna vastavalt standardile
ISO 3744, dB(A).
110
Vibratsioonitasemed
Käepideme vibratsioonitase
mõõdetuna vastavalt standardile
ISO 5349, m/s2
Tühikäik vasak/parem
Täispöörlemiskiirus vasak/parem

3,5/4,3
2,9/2,7

Freesimisseadmed
Kasutage vaid Husqvarna freesiterasid
Ülekanne
1:1,97

Maksimaalne kiirus m/s
62

Mõõtmed
K=600 mm, P=720 mm, L=450 mm
Freesitera
210 mm/8”

Ülekanne
1:1,97

Märkus 1: Ekvivalentne helitase arvutatakse ajaga
kaalutud helitasemete energiate summana erinevates
kasutuskohtades järgmiste kiiruste puhul: 1/2 tühikäigust,
1/2 täispöörlemiskiirusest.
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EU ühtivusdeklaratsioon
Käesolevaga kinnitab Husqvarna AB, S-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel. +46-36-14 65 00, et ketaslõikurid
Husqvarna 268K/ 272K ja kännufrees Husqvarna 272S, seerianumbritega 8010001-8529999 on valmistatud
järgides järgmisi EUROOPA NÕUKOGU DIREKTIIVE:
-89/392/EEC, “töömasinate direktiiv” ja –89/336/EEC “elektromagnetiline ühilduvus” koos lisadega, samuti, et
a) on kohaldatud standardit EN 1454
b) on kohaldatud järgmisi rahvuslikke standardeid: DIN VDE 0879.
Huskvarna, 5.detsember 1997

__________________________
Bo Andréasson, arendusjuht

Tõlge ja teostus:

Galandrex Tõlkebüroo reg.nr. 10260618
Liivalaia 29, 10118 Tallinn

