GR 2026D, 2032D, 2036
Kasutusjuhend
Lugege antud kasutusjuhend enne sae
kasutamist tähelepanelikult läbi ja tehke selle
sisu enesele selgeks

SÜMBOLITE TÄHENDUSED
• Kasuta alati kaitsekindaid.

Sümbolid
HOIATUS! Puhastussaed,
võsalõikajad ja trimmerid võivad
olla ohtlikud!
Ettevaatamatu või vale
kasutamine võib tuua raskeid,
isegi saatuslikke tagajärgi.
Enne masina kasutamist loe
“Kasutamisjuhend”
tähelepanelikult läbi ja kontrolli,
et oled sellest õigest aru saanud.
Kasuta alati
• kaitsekiivrit
• kõrvakaitseid
• kaitseprille või näokaitset

• Telje maksimaalne
pöörlemiskiirus,
pööret/minutis.

• See toode vastab CE
direktiividele

• Hoidu tera alt lendavatest
esemetest.

• Jälgi et töötamise ajal ei oleks
lähemal kui 15 m inimesi ega
loomi.

• Kasuta kaitsesaapaid.

• Kasuta ainult mittemetallist
lõiketera või trimmipead.

Kontrolliks ja/või hooldamiseks
tuleb masin välja lülitada stopplüliti asendis STOP.

Alati kasutada kaitsekindaid.

Regulaarne puhastamine nõutav.

Nägemiskontroll

Kanda kaitseprille või näokaitset.
• Rohutera võib paiskuda
küljele, kui ta puutub kokku
jäikade esemetega. Tera võib
vigastada lähedal seisja
jäsemeid. Jälgi et lähemal kui
15m ei oleks inimesi või
loomi.
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SISUKORD
Enne uue masina kasutamist
• Lugege “Kasutamisjuhend” hoolikalt läbi
• Kontrollida lõikeseadmete komplektsust ja
reguleeritust. Vt. lk.17-18
• Käivitada masin ja kontrollida karburaatori
reguleeritust. Vt.lk.21-23
TÄHTIS! Liiga lahjale segule reguleeritud karburaator
tõstab oluliselt avariiohtu.
Õhufiltri ebapiisav hooldamine põhjustab süüte-küünla
sädeme nõrgenemist, mille tagajärjeks on raskused
käivitamisel.

HOIATUS!
Ühelgi juhul ei tohi tootja loata
masinat ümber ehitada.
Kasutada alati originaallisaseadmeid. Autori-õiguseta
ümberehitused ja/või lisaseadmed
võivad põhjustada töötaja või
lähedalolijate tõsiseid vigastusi või
surma.
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OHUTUSEESKIRJAD
Isiklik turvavarustus
Tähtis informatsioon
• Puhastussae, võsalõikaja ja trimmeri ebaõige või ettevaatamatu kasutamine võib põhjustada tõsiseid või isegi surmavaid vigastusi. See teeb sellest ohtliku tööriista. On
äärmiselt tähtis, et te loete kasutamisjuhist
ja mõistate seda täielikult.
• Töötades puhastussae, võsalõikaja või
trimmeriga tuleb kasutada spetsialistide
poolt heaks kiidetud kaitsevarustust. Isiklik
kaitsevarustus ei väldi õnnetuste ohtu, võib
aga vähendada vigastusi õnnetuse puhul.
Turvavarustuse valimisel paluge abi
maaletoojalt.
KIIVER
Kiivrit tuleb kanda kui
mahavõetavad puud on
üle 2 m pikad.
KÕRVAKAITSE
Tuleks kasutada kõrva–
kaitset, mis tagab pii–sava
mürasummutava efekti.
SILMADE KAITSE
Löögid okstelt või praht,
mida paiskab üles pöörlev
lõiketera võivad vigastada
silmi.

KINDAD
Kindaid tuleb kanda siis,
kui vajalik, näit.
lõikeseadmete
paigaldamisel.
KINGAD VÕI SAAPAD
Kasutada tugevaid,
mittelibisevate taldadega.

RIIETUS
Kanda tugevast materjalist rõivaid. Mitte kanda
liiga avaraid riideid, mis
võivad okste külga kinni
haakuda.

ESMAABIKOHVER
Puhastussaagide,
võsalõikajate või
trimmeritega töötajatel
peaks olema kaasas
esmaabikohver.

4

Masina kaitsevarustus
See osa kirjeldab masina kaitsevarustust, selle
funktsioone ja võimalusi, kuidas teostada kontrolli ja
hooldust veendumaks, et see töötab korralikult. (Vt.
peatükk “Mis on mis”, et leida, kus see varustus asetseb
teie masinal).

HOIATUS!
Ärge kunagi kasutage korrast ära
turvaseadmetega masinat. Jälgige
kontrolli, hoolduse ja teeninduse
instruktsioone, mis on antud selles
peatükis.

1. Gaasipäästiku
lukk
Gaasipäästiku lukk on
mõeldud selleks, et
vältida juhuslikku gaasi
andmist. Kui gaasipäästiku lukk (A) surutakse
käepidemesse (= kui
hoitakse käepidemest
kinni), vabastatakse
päästik (B). Kui haare
käepidemel nõrgeneb,
liiguvad starter ja
kaitselukk tagasi endisesse asendisse. See
toimub kahe sõltumatu
vedrusüsteemi abil ja
tähendab, et seisuasendis
on gaasipäästik automaatselt lukustatud.

OHUTUSEESKIRJAD
2. Stopp-lüliti
Stopp-lülitit kasutatakse
masina seiskamiseks.

4. Vibratsiooni
summutamise
süsteem
Teie masin on varustatud
vibratsiooni summutamise
süsteemiga, et teha
kasutamine nii
vibratsioonivabaks ja
mugavaks kui võimalik.
Nüri või ebaõige lõikeseadmestiku kasutamine
(vale tüüpi või valesti
teritatud, vt. peatükk
“Saetera teritamine”)
suurendab vibratsioonitaset.
Masina vibratsioonisummutamise süsteem
nõrgendab vibratsiooni
ülekandmist mootoriosa /
lõikeseadmete ja masina
käepidemete vahel.
Mootorikere koos lõikeseadmetega on ühendatud
käepide
metega vibratsiooni–
summutava detaili abil.

3. Saetera- ja
prügikaitse

Saetera- ja prügikaitse
väldib prahi lendamist
töötaja suunas.

HOIATUS!
Ülemäärane vibratsioon võib vereringehäiretega inimestel põhjustada veresoonte või närvide vigastusi. Kui märkate füüsilisi sümptomeid, mis võivad
olla seotud ülemäärase vibratsiooniga,
pöörduge arsti poole. Sellised sümptomid on näiteks: liigeste jäikus,
tundetus, kihelemine, kipitamine, valu,
täielik või osaline nõrkus, muutused
naha pinnal (värvus ja struktuur). Need
sümptomid ilmnevad tavaliselt
sõrmedel, käelabadel või randmetel.

5. Kiirvabastus
Rinnal asub kergesti
ligipääsetav
kiirvabastuslukk, mida
kasutatakse ohutuse
tagamiseks tulekahju
puhul masinas või muus
olukorras, mis nõuab enda
kiiret vabastamist
masinast ja rakmeist.
Vt. ptk. “Rakmete ja
puhastussae
reguleerimine”.
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OHUTUSEESKIRJAD
6. Summuti

7. Lõikevarustus

Summuti eesmärgiks on
tagada võimalikult madal
müratase ning juhtida
mootori heitgaasid
töötajast eemale.

1) Puhastustera on
mõeldud puude
lõikamiseks.

Mootori heitgaasid on
kuumad ja võivad
sisaldada sädemeid ning
põhjustada tulekahju
puhkemist.

2) Rohutera on mõeldud
võsa ja puitunud
rohttaimede jaoks.

Sooja ja kuiva kliimaga
riikides on tuleoht ilmne.
Seetõttu on osa
summuteid varustatud
sädeme-püüdeekraaniga.
Jälgige, et teie summutil
oleks see ekraan.

3) Trimmeripea on
mõeldud rohu
lõikamiseks.

Äärmiselt tähtis on
järgida summuti
kontrollimise, hoolduse ja
teeninduse instruktsioone
(vt. ptk. “Masina
turvavarustuse kontroll,
hooldus ja teenindus”).

HOIATUS!
Kasutamise ajal ja mõni aeg pärast
seda on summuti väga tuline. Ärge
katsuge summutit, kui see on tuline !
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8. Lukustumutter
Lukustusmutter kinnitab
lõikeseadme võllile.

OHUTUSEESKIRJAD
Masina turvavarustuse kontroll,
hooldus ja teenindus
TÄHTIS INFO
• Masina teenindus ja remont nõuab
eriväljaõpet.
• See kehtib eriti turvavarustuse suhtes. Kui
masin ei vasta mõnele allpool loetletud
kontrollnõudele, võtke ühendust
teenindustöökojaga.
• Mõne meie toote ostmine garanteerib selle
remondi ja teeninduse. Kui te ei osta
mõnelt meie müüjalt, küsige täpsemaid
juhiseid lähimast teenindus-töökojast.

• Käivitage masin ja
vajutage gaasipäästikut. Vabastage gaasipäästik ja kontrollige, kas lõikeseade
peatub ja jääb “tühiseisu”. Kui drossel on
seisuasendis ja lõikeseade pöörleb, siis
tuleb kontrollida
karburaatori
reguleerimist. Vt. ptk.
“Hooldus”.

1. Gaasipäästiku
lukk

• Kontrollige, et päästik
on lukustatud
“tühiasendis”, kui
gaasipäästiku lukk on
oma algasendis.
• Vajutage
gaasipäästiku lukku ja
jälgige, et see
vabastatuna liiguks
tagasi algasendisse.
• Jälgige, et päästik ja
gaasipäästiku lukk
liiguvad vabalt ja
nende vedrusüsteemid
funktsioneerivad.

2. Stopp-lüliti

• Käivitage masin ja
jälgige, et mootor
seiskub, kui stopplüliti lükatakse
stoppasendisse.
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OHUTUSEESKIRJAD
3. Tera ja
prügikaitse

• Jälgige, et kaitse oleks
vigastamata ja
pragudeta.
• Asendage kaitse
kahjustavate mõjutuste
või pragude korral.
• Kasutage alati terale
vastavat kaitset.

4. Vibratsiooni
summutamise
süsteem

• Kontrollige
vibratsiooni
summutamise
elementi regulaarselt
pragude ja
deformatsiooni suhtes.

• Kontrollige, et
vibratsiooni
summutamise element on kindlalt
ühendatud mootori ja
käepideme vahele.
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5. Summuti

• Ärge kunagi kasutage
masinat, millel on
rikkis summuti.
• Kontrollige regulaarselt summuti turvalisust. Kui summuti on
varustatud sädemepüüdeekraaniga, siis
tuleb seda regulaarselt
puhastada. Blokeeritud
ekraan võib põhjustada tõsiseid kahjustusi ülekuumenemise
tõttu. Ärge kunagi
kasutage summutit
rikkis sädemepüüdeekraaniga.

OHUTUSEESKIRJAD
6. Lõikevarustus
See lõik kirjeldab, kuidas te õige hoolduse ja õiget tüüpi
lõikevarustuse kasutamise puhul saate:
• vähendada masina tagasilööke
• saavutada maksimaalne lõikevõimsus
• tõsta lõikevarustuse tööiga
NELI PÕHIREEGLIT:
1. Kasutage ainult meie
poolt soovitatud
lõikevarustust. Vt
.ptk. “Tehnilised
andmed.”
2. Hoidke saetera
hambad hästi ja
korralikult
teritatuina. Järgige
meie juhiseid ja
kasutage soovitatud
viilimisulatust.
Valesti teritatud või
vigastatud saetera
suurendab õnnetuste
ohtu.

3. Murdke saehambaid
õigesti. Järgige meie
juhiseid ja kasutage
soovitatud tööriista.
Ebaõigesti murtud
saetera suurendab
kinnikiilumise ja
tagasilöögi ohtu.

7. Kiirvabastus

• Kontrollige, et
rakmerihmad on õiges
asendis. Kui rakmed ja
masin on reguleeritud,
kontrollige rakmete
kiirvabastuslukku, et
olla kindel selle õiges
töötamises.

8. Lukustusmutter

• Montaazi ajal kaitske
oma käsi vigastuse
eest, kasutage saetera
kaitset, kui pingutate
mutrivõtmega.
Pingutage kruvi
pöörates seda
pöörlemissuunale
vastupidiselt.
Vabastage, pöörates
pöörlemissuunas.
(MÄRKUS! Mutril on
pahempidine keere).
• Pingutage mutter
kasutades võtit, 35-50
Nm / (3,5 - 5 kpm)

4. Kontrollige
lõikevarustust
vigastuste ja pragude
tekke suhtes.
Vigastatud varustus
tuleb alati asendada.

MÄRKUS!
Lukustusmutri nailonlukk
ei tohi olla nii kulunud, et
seda saaks pöörata käsitsi.
Lukk peab pidama vähemalt 1,5 Nm. Mutter tuleb
asendada pärast u. 10
kordset pealekeeramist.
Hoiatus!
Ärge kunagi kasutage masinat rikkis
turva-varustusega. Turvavarustust
tuleb hooldada nagu on kirjeldatud
seles lõigus. Kui teie masin ei vasta
mõnele kontrollnõudele, peaksite
võtma ühendust teenindustöökojaga.
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OHUTUSEESKIRJAD
Lõikevarustus
TÄHTIS INFO
See peatükk kirjeldab, kuidas te õige
hoolduse ja õige lõikevarustuse
kasutamisega võite vähendada masina
tagasilööki, saavutada maksimaalset
puhastus-võimsust ja tõsta lõikevarustuse
tööiga.
• Kasutage ainult meie soovitatud
lõikevarustust! Vt. ptk. “Tehnilised
andmed”.
• Saetera hambad peavad olema hästi ja
õigesti teritatud. Järgige meie juhiseid.
• Järgige meie juhiseid ja kasutage
soovitatud viilimisulatust.

Rohutera
teritamine
• Terad on ümberpööratavad, pöörake teine
külg, kui üks pool on
muutunud nüriks.
• Terasid teritatakse
lameviiliga.
• Teritage võrdselt kõiki
servi, et säilitada tera
tasakaalu.

Trimmeripea
HOIATUS!
Ebaõige lõikevarustus või ebaõigesti
teritatud saetera tõstab tagasilöögi
ohtu.

Puhastustera
teritamine

• Õigesti teritatud
saetera on efektiivse
töötamise ja tera ning
puhastussae asjatu
kulumise vältimise
eelduseks.
• Jälgige, et tera oleks
hästi toestatud, kui
kasutate viili. Kasutage käepidemega 5,5
mm ümarviili.
• Teritusnurk on 150.
Hambaid teritatakse
vaheldumisi suunaga
paremale või vasakule.
Kui tera on tugevasti
kividest sälgitud, siis
tuleb erandjuhtudel
hammaste ülemist
serva viilida lameda
viiliga. Seda tuleb teha
enne ümarviiliga
viilimist. Ülemist
serva peab töötlema
võrdselt kõigil
hammastel.
• Reguleerige
hambamurdmist. See
peab olema 1 mm.
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• Kasutage ainult
soovitatud
trimmeripead ja
trimmerijõhvi. Need
on tootja poolt testitud
ja sobivad teatud
mootori võimsusega.
See on eriti tähtis
automaatse
trimmeripea
kasutamise korral.
Kasutage ainult meie
soovitatud
lõikevarustust. Vt. ptk.
“Tehnilised andmed”.
• Üldjuhul vajavad väiksemad masinad väikest
trimmeripead ja vastupidi. Kasutades puhastamiseks
jõhvi, peab masin trimmeripeast jõhvi radiaalselt välja
heitma ja vastu seisma niidetava rohu takistusele.
• Jõhvi pikkus on samuti tähtis. Pikem jõhv nõuab
suuremat mootorivõimsust kui sama diameetriga
lühem jõhv.
• Jälgige, et trimmerikaitses olev nuga on terve. Seda
kasutatakse vajaliku pikkusega jõhvi lõikamiseks.
• Jõhvi tööea pikendamiseks võib seda mõni päev vees
leotada. See muudab jõhvi sitkemaks ja vastupidavamaks.
HOIATUS!
Alati lülitage mootor välja enne, kui alustate
tööd lõikevarustuse osade kallal. Lõikeseade
pöörleb edasi pärast päästiku vabastamist.
Jälgige, et lõiketera on täielikult peatunud ja
eemaldage juhe süüteküünlalt enne töö
alustamist.

OHUTUSEESKIRJAD
Üldised ohutusinstruktsioonid
TÄHTIS INFO
• Masin on projekteeritud ainult rohu pügamiseks võsa ja/või metsa lõikamiseks.
• Ainsad lisaseadmed, mida mootoriseadme
kui jõu-allikaga kasutada, on peatükis
“Tehnilised andmed” soovitatud
lõikeseadmed.
• Ärge kunagi kasutage masinat siis, kui olete väsinud, tarvitanud alkoholi või võtate
ravimeid, mis võivad mõjutada teie nägemist, otsustusvõimet või kehavalitsemist.
• Kasutage isiklikke ohutusvahendeid. Vt.
ptk. “Isiklik turvavarustus”.
• Ärge kunagi kasutage masinat, mida on
modifitseeritud nii, et see ei vasta enam
algsele eesmärgile.
• Ärge kunagi kasutage rikkis masinat.
Järgige “Kasutamisjuhendes” antud
hoolduse, kontrolli ja teeninduse juhiseid.
• Mõningaid hooldus- ja teenindustöid võivad
teostada ainult kvalifitseeritud väljaõppinud
spetsialistid. Vt. ptk. “Hooldus”.
HOIATUS!
Rikkis lõikevarustus või ebaõigesti
teritatud saetera suurendab
õnnetusohtu.

Kütuse
ohutusnõuded

• Ärge kunagi lisage
kütust mootori
töötamise ajal.
• Kütusega täitmise või
selle segamise (bensiin
ja 2-taktiline õli) ajal
peab olema hea
ventilatsioon.
• Pärast täitmist
käivitage masin
vähemalt 3 m
täitmiskohast
kaugemal.
• Ärge kunagi käivitage
masinat, kui
a) olete sellele kütust
loksutanud. Pühkige
masin puhtaks.
b) olete loksutanud
kütust endale või oma
riietele. Vahetage
riided.
c) on kütuseleke.
Kontrollige
regulaarselt täitekorki
ja kütusetorusid lekke
suhtes.

Käivitamine

• Täielik siduri kate
koos kardaanvõlliga
tuleb paigaldada enne
masina käivitamist,
muidu võib sidur lahti
minna ja põhjustada
töötaja vigastamist.
• Ärge käivitage masinat siseruumides.
Heitgaaside sissehingamine on ohtlik.
• Vaadelge ümbrust,
jälgige et ei inimestel
ega loomadel poleks
ohtu sattuda kontakti
lõike-varustusega.
• Pange masin maha, jälgige, et tera on puhas okstest ja
kividest. Suruge masina korpus vastu maad vasaku
käega ja paremaga tõmmake starterinööri.
(MÄRKUS! Ärge kasutage jalga). Haarake starteri
käepidemest parema käega ja tõmmake starteri nööri.

Hoidmine ja transportimine

• Hoidke masinat ja kütust nii, et lekkiv kütus või
gaasid ei satuks kontakti sädemete või lahtise tulega.
Näit. elektrimasinad, -mootorid, -lülitid, küttekehad
vms.
• Kütuse hoidmiseks kasutage selleks ettenähtud
mahuteid.
• Masina ladustamisel pikemaks ajaks tuleb kütusepaak
tühjendada. Konsulteerige kohaliku bensiinijaamaga,
mida teha ülejäänud kütusega.

HOIATUS!
Kütuse käsitsemisel ilmutage suurt
ettevaatust. Pidage silmas tulekahju,
plahvatuse ja heitgaaside
sissehingamise ohtu.
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OHUTUSEESKIRJAD
Üldised tööjuhised
TÄHTIS INFO
• See peatükk käsitleb põhilise
ettevaatusabinõusid puhastussae ja
trimmeriga töötamisel.
• Kui satute olukorda, milles te ei oska edasi
tegutseda, pidage nõu asjatundjaga. Võtke
ühendust müüja või teenindustöökojaga.
• Vältige sellist seadme kasutust, mis ületab
teie oskused.
• Enne alustamist peate mõistma erinevust
puude langetamise, võsa lõikamise ja rohu
niitmise ja teiste tööde vahel.

Põhilised ettevaatusabinõud
1. Vaadelge oma ümbrust:
• Olge kindel, et inimesed, loomad või midagi muud ei
saa mõjutada teie kontrolli masina üle.
• Jälgige, et ülalnimetatud ei satu kontakti lõikevarustuse või selle poolt eemale heidetud objektidega.
• MÄRKUS! Ärge kunagi kasutage masinat, kui teil
puudub võimalus õnnetuse korral abi kutsuda.
1. Vältige töötamist ebasoodsates ilmastikutingimustes.
Näiteks: tihe udu, tugev vihm, tugev tuul, pakane jne.
Halbades ilmastikuoludes töötamine on väsitav ja
võib luua ohtlikke olukordi, näit. libedad pinnad, puu
langemissuuna mõjutamine jne.
2. Jälgige, et saate käia ja
seista ohutult ning et
ees poleks ootamatult
liikuma hakkavaid
takistusi (juured,
kivid, oksad, lohud,
kraavid jne.) Ilmutage
suurt ettevaatust
nõlvakutel töötamisel.
3. Olge eriti ettevaatlik
pinge all oleva puu
saagimisel. Selline
puu võib liikuda tagasi
oma algasendisse nii
enne kui pärast lõiget.
Oma asukoha või saelõike koha ebaõige
valik võib olla põhjuseks, et tagasipõrkuv
puu tabab teid või masinat, nii et te kaotate
kontrolli. Mõlemal
puhul võib tekkida
tõsiseid vigastusi.
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4. Mootor tuleb välja
lülitada enne edasi liikumist. Transpordi ja
pikemate vahemaade
läbimise korral
kasutage transportkaitset.
5. Ärge kunagi pange
töötava mootoriga
masinat maha, kui ta
ei jää teie vaatevälja.

OHUTUSEESKIRJAD
Rakmete ja puhastussae reguleerimine
HOIATUS!
Puhastussaega töötamisel peab see alati
olema kin-nitatud rakmete külge. Ilma selleta ei saa te saagi kontrollida ja see võib
põhjustada teie või kellegi teise vigastust.

Rakmete esipoolel on
kergesti ligipääsetav kiirvabastuslukk. Kasutage
seda, kui mootor peaks
süttima või muus hädaolukorras, kui on vaja kiiresti vabaneda rakmetest
ja masinast.

Võrdne koormus
õlgadel
Hästireguleeritud rakmed
ja saag soodustavad märgatavalt töötamist.
Reguleerige rakmeid, et
leida parim tööasend.
Pingutage küljerihmasid,
et raskus oleks võrdselt
õlgadele jaotunud.

Õige kõrgus
1) Puude langetamine
(metsa puhastamine):
Regu-leerige kanderihma nii, et
kandekonks on u. 10
cm allpool puusa. Tera
tuleb veidi ettepoole
kallutada.
2) Rohu niitmine:
Kandekonks peaks
olema u. 20 cm allpool
puusa, nii, et tera oleks
maapinnaga
paralleelne.

Põhilised töötehnikad

• Alati puhastage ja niitke täisgaasiga (täispööretel).
• Iga tööoperatsiooni järel minge üle tühikäigule.
Täisgaasiga pikad tööperioodid ilma mootori
koormuseta (s.t. takistuseta, mida mootor tunneb
lõikeseadme kaudu niitmisel) võivad viia tõsiste
mootoririkkeni.

Otstarbed

• Metsa puhastamine
on üldmõiste, mis
tähistab väikeste
puude lõikamist, mil
iga tüvi lõigatakse
eraldi. Kasutatakse
saetera.
• Põõsalõikamine on
üldmõiste väikeste
põõsaste puhastamise
puhul. Sageli mitu
korraga ühe
liigutusega. Võib
kasutada rohutera.
• Rohuniitmine on
üldmõiste rohu
niitmise või
trimmimise
(pügamise) puhul.
Lõikeriistaga tehakse
pühkivaid liigutusi.
Võib kasutada
rohutera või trimmeri
pead.
HOIATUS!
Vahel võib rohi koguneda
prahikaitsmesse või lõikepeasse.
Puhastamise ajaks peatage mootor.

Õige tasakaal
1) Metsa puhastamine:
Liigutage kandesilma
ette- või tahapoole.
Kui tera on
tasakaalustatud 10-20
cm kõrgusel
maapinnast, on
lihtsam vältida kivisid.
2) Rohu ja okste
lõikamine:
Tasakaalustage tera
sobival töökõrgusel st.
maapinna lähedal.

13

OHUTUSEESKIRJAD
Puhastamise ABC
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Kasutage õiget varustust.
Varustus olgu hästi reguleeritud.
Järgige ohutusnõudeid.
Organiseerige oma töö hästi.
Tera töötsüklis kasutage täisgaasi).
Kasutage teravat tera.
Vältige kive.
Juhtige langemissuunda (kasutage tuult).
HOIATUS!
Vältige lõikamist saetera osaga 12 ja
3 vahel. Saetera pöörlemiskiiruse tõttu selles tera osas võib tekkida tagasilöök, kui saete jämedaid tüvesid.

Töömeetodid

• Enne puhastamise alustamist kontrollige puhastatavat
ala, selle olukorda, kaldeid, kas on kive, lohke jne.
• Seejärel alustage kõige kergemast otsast.
• Töötamisel liikuge
süstemaatiliselt edasitagasi üle ala. Iga käik
peaks haarama 4-5 m
tööpiir-konda. Nii
kasutatakse mõlemas
suunas masina
töötamisulatust ja
töötajal on lihtne ja
vahelduv tööpiirkond
läbitöötamiseks.
• Tööraja pikkus võiks
olla u.75 m. Viige
kütusemahutit edasi
töö edenedes.
• Kaldpinnal peaks
töörada olema
kallakuga paralleelne.
Palju kergem on
liikuda piki nõlva, kui
üles-alla.
• Töörada tuleks
planeerida nii, et te ei
pea ületama kraave ja
teisi takistusi.
Kohandage rada tuule
suunaga, et
mahalõigatud tüved
langeksid juba
puhastatud alale.
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Metsa puhastamine saetera
kasutades
• Kasutades tera
jämedamate tüvede
puhul tõuseb
tagasilöögioht.
Peaksite vältima
saetera osa 12 ja 3
vahel kasutamist
lõikamiseks.
• Vasakule
langetamiseks peaks
puu alumine ots
kalduma paremale.
Kallutage tera ja viige
see tugeva liigutusega
diagonaalselt alla
paremale. samal ajal
suruge tüve kaitsega.
Kasutage tera
vahemikus 3-5. Tera
töötamisel kasutage
täisgaasi.
• Paremale
langetamiseks peaks
puu alumine ots
kalduma vasakule.
Kallutage tera ja viige
see tugeva liigutusega
diagonaalselt üles
vasakule. kasutage
saetera osa 3ja 5vahel,
nii et tera
pöörlemissuund veab
puu alumise otsa
vasakule.

• Puu langetamiseks
ettepoole, tuleb puu
alumist otsa tõmmata
tahapoole. Tõmmake
tera tahapoole tugeva
liigutusega.

OHUTUSEESKIRJAD
• Jämedaid tüvesid tuleb
lõigata kahelt küljelt.
Otsustage, millises
suunas peaks tüvi langema. Esmalt saagige
langemissuuna poolt.
Siis saagige teiselt
poolt, et tüve
langetada.

• Rakendage survet
arvestades tüve
tugevust. Väikesed
tüved vajavad rohkem
survet, jämedad tüved
vajavad vähem survet.

Rohuteraga rohu niitmine ja võsa
lõikamine
• Seda tera kasutage
igasuguse kõrge ja
tiheda rohu ning võsa
lõikamiseks. Tera
lõikab kuni
sõrmejämedust võsa.
• Kui tera on rohtu
lõigates kallutatud
veidi vase-male,
koguneb rohi kaarde,
hõlbustades
kokkukogumist näit.
riisumisel.
• Võsa lõigatakse liigutusega küljelt küljele, kus
liikumine paremalt vasakule on puhastusliigutus,
vasakult paremale tagasiliigutus. Laske teral töötada
vasaku küljega (8 ja 12 vahel).

• Kui tera peaks tüvesse kinni jääma, ärge jõnksutage
masinat vabaks. Nii võite vigastada tera, nurgaseadet,
kardaanvõlli või käepidemeid. vabastage käepidemed,
haarake kardaanvõllist mõlema käega ja tõmmake
masin aeglaselt vabaks.

• Püüdke töötada rütmiliselt. Seiske kindlalt, jalad on
harkis. Pärast tagasiliigutust liikuge edasi ja seiske
jälle kindlalt.

Põõsaste
lõikamine
kasutades
saetera

• Tera ümber taimede mähkumise ohu vähendamiseks
järgige neid juhiseid:
a) alati töötage täisgaasiga;
b) vältige tagasiliigutuse ajal eelnevalt lõigatud taimi.

• Peened oksad ja võsa
niidetakse maha.
Liigutage masinat
küljelt küljele.
• Püüdke lõigata mitu
tüve ühe liigutusega.
• Kõva puiduga
tüvegruppide puhul
puhastage esmalt grupi
ümbrus. Kui grupi
väliskülg on maha
lõigatud, püüdke
teraga sissepoole
pääseda, et lõigata
kesk-kohta. Kui
ligipääs on raske, jätke
kõrged kännud ja
laske tüvedel maha
langeda. See vähendab
kinnikiilumise ohtu.

• Laske tugipeal kergelt toetuda maapinnale. See
kaitseb tera maasse kaevumise eest.

• Peatage mootor ja tera ja siis vabastage õlarihm
tööriista küljest, enne kui hakkate lõigatud taimi
kokku koguma.
HOIATUS!
Ei tööriista kasutaja ega keegi teine
ei tohi püüda lõigatud taimi
eemaldada, kui mootor töötab või
tera pöörleb, kuna see võib
põhjustada tõsiseid vigastusi.
Peatage mootor ja tera enne, kui
eemaldate taimed, mis on keerdunud
tera ümber, muidu tekib vigastuse
oht.
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OHUTUSEESKIRJAD
Rohu niitmine
trimmeripeaga
• Hoidke trimmeripead
väikese nurga all
maapinna kohal. Töö
teeb ära nööri ots.
Laske nööril töötada
oma kiirusel. Ärge
suruge nööri
lõigatavasse alasse.
• Nöör eemaldab
kergesti rohu ja
umbrohud seinte,
tarade, puude ja piirete
ääres, siiski võib ta
vigastada puude ja
põõsaste õrna koort ja
rikkuda aiaposte.
• Taimede kahjustamise
ohtu saab vähendada,
kui lühendada nööri
10-12 cm-ni ja
vähendada mootori
kiirust.

Niitmine

• Niitmistehnika
eemaldab kogu
ebasoovitava
taimestiku. Hoidke
trimmeripea veidi
maast kõrgemal ja
kallutage seda. Laseke
nööri otsal lüüa
maapinda puude,
postide, kujude jm.
ümber. MÄRKUS!
See tehnika kulutab
nööri kiiremini.
• Nöör kulub kiiremini
ja seda tuleb
sagedamini ette anda,
kui töötatakse kivide,
telliste, betooni,
metallaedade jne.
vastu, võrreldes puude
ja puuaedade vastu
töötamisega.
• Niites ja pügades ei
peaks kasutama
täisgaasi, siis kestab
nöör kauem ja
väheneb trimmeripea
kulumine.
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Pügamine

• Trimmer on ideaalne
sellise rohu
lõikamiseks, mida ei
saa kätte tavaline
muruniiduk. Hoidke
lõikamise ajal nöör
maaga paralleelselt.
Vältige trimmeri pea
surumist vastu maad,
kuna see rikub muru ja
vigastab tööriista.
• Paremate tulemuste
saavutamiseks
lõikamisel ja
pühkimisel kasutage
täisgaasi.

Pühkimine

• Pöörleva nööri
tuulamisefekti saab
kasutada kiire ja
kerge puhastamise
tarbeks. Hoidke nööri
paralleelselt pühitava
alaga ja selle kohal ja
liigutage trimmerit
küljelt küljele.
• Ärge laske trimmeripead pidevasse kontakti maaga tavaliste
lõikeoperatsioonide
ajal. Pidev kontakt
põhjustab trimmeripea
vigastust ja kulumist.

HOIATUS!
Kandke alati silmakaitset. Ärge
kummarduge üle trimmeri kaitse.
Kivid ja prügi võivad paiskuda üles
silmadesse ja põhjustada
pimedaksjäämist või tõsist vigastust.

MIS ON MIS?

1. Tera
2. Määrdeava kork
3. Ülekandemehhanism
4. Tera- ja prügikaitse
5. Ülekandevõll
6. Juhtrauad
7. Gaasipäästik
8. Stopp-lüliti
9. Gaasipäästiku lukk
10. Sae kandekonks
11. Silindrikate
12. Starteri käepide
13. Kütusepaak
14. Õhuklapp
15. Õhufiltri kate

16. Siduri kate
17. Käepideme regulaator
18. Kinnitusmutter
19. Tugiäärik
20. Tugikorv
21. Ajamiplaat
22. Trimmeri pea
25. Padrunivõti
26. Käsitsemisjuhend
27. Transpordi kaitse
28. Kuuskantvõti
30. Lukustusvarras
31. Rakmed
32. Pritsmekaitse
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MONTAAZ
Käepidemete montaaz GR 2026D,
2032D
• Eemaldage kruvi
drosseli käepideme
tagaküljelt.
• Libistage drosseli
käepide juhtraua
parempoolsele otsale
(vt.joonis).
• Viige gaasi käepideme
kinnituskruvi ava
kohakuti auguga
juhtraudadel.
• Sobitage kruvi tagasi
drosseli käepideme
tagakülge.
• Lükake kruvi läbi
drosseli käepideme ja
juhtraudade ja
kinnitage.
• Kruvige juhtraua
hargilt lahti käepide ja
plastkate.
• Asetage juhtrauad
koos hoidjaga juhtraua
hargile. paigaldage
käepide ja plastkkate.
Ärge kinnitage liiga
kõvasti.
• Pange rakmed ümber
ja riputage masin
kandekonksule.
Reguleerige, nii et
masinal on mugav
tööasend, kui see on
kinnitatud rakmete
külge. Kinnitage
käepide.

Käepidemete montaaz GR 2036
• Eemaldage kruvi
drosseli käepideme
tagaküljelt.
• Libistage drosseli
käepide juhtraua
parempoolsele otsale
(vt.joonis).
• Viige gaasi käepideme
kinnituskruvi ava
kohakuti auguga
juhtraudadel.
• Sobitage kruvi tagasi
drosseli käepideme
tagakülge.
• Lükake kruvi läbi
drosseli käepideme ja
juhtraudade ja
kinnitage.
• Kruvige juhtraua hargilt lahti käepide ja
plastkate.
• Asetage juhtrauad
koos hoidjaga juht–
raua hargile. paigaldage käepide ja plastkkate. Ärge kinnitage
liiga kõvasti.
• Paigutage kohale
gaasitross nagu
näidatud.
• Pange rakmed ümber
ja riputage masin kandekonksule. Reguleerige, nii et masinal on
mugav tööasend, kui
see on kinnitatud rakmete külge. Kinnitage
käepide.

Käepidemete transportasend.
• Juhtraudu saab kergesti pöörata asendisse
piki võlli
transportimiseks ja
ladustamiseks.
• Lõdvendage käepide.
Pöörake juhtraudu
vastu-päeva, nii et
drossel asub mootori
vastas.
• Seadke juhtrauad ümber võlli. Kinnitage
käepide.
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MONTAAZ
Tera ja trimmipea montaaz

Puhastustera ja kaitse montaaz

Tera ja trimmipea
monteerimisel on väga
tähtis, et tera ava oleks
täpselt tsentreeritud
tugiflantsi suhtes.
Ebatäpsel montaazil on
eluohtlikud tagajärjed.

• Kaitse (A) paigaldatakse 4 kruviga (L)
ja tugiplaadiga (M)
nagu joonisel
näidatud. MÄRKUS!
Kasutage soovitatud
tera kaitset.
• Paigaldage ajamiketas
(B) väljundteljele.

HOIATUS!
Mitte mingil juhul ei tohi kasutada
tera ilma tera kaitseta. Vale kaitse
paigaldamine võib põhjustada
tõsiseid vigastusi. Tera ei tohi
monteerida silmusjuhtraudadega
masinatele.

Rohutera ja kaitse montaaz
• Kaitse (A) paigaldatakse 4 kruviga (L)
ja tugiplaadiga (M)
nagu joonisel
näidatud. MÄRKUS!
Kasutage soovitatud
tera kaitset.
• Paigaldage ajamiketas
(B) väljundteljele.
• Pöörake tera telge
kuni üks juhtketta
aukudest satub
kohakuti auguga ajami
korpuses.
• Lükake lukustusvarras
(C) auku, nii et telg
oleks lukustatud.
• Asetage tera (D),
tuginupp (E) ja
tugiäärik (F)
väljundteljele.

• Pöörake tera telge
kuni üks juhtketta
aukudest satub
kohakuti auguga ajami
korpuses.
• Lükake lukustusvarras
(C) auku, nii et telg
oleks lukustatud.
• Asetage tera (D),
tuginupp (E) ja
tugiäärik (F)
väljundteljele.
• Kinnitage mutter (G).
Väändemoment on 3550 Nm (3,5-5 kpm).
Kasutage padrunivõtit
tööriista-komplektist.
Hoidke võtme
käepidet tera kaitsele
võimalikult lähedal.
Mutter kinnitatakse,
kui võ-tit keeratakse
vastupidiselt
pöörlemissuunale
(pahempoolne keere).
• Saeketta
monteerimisel hoidke
käsi saekaitse taga , et
vältida vigastusi.
Kasutage pika
käepidemega võtit.

• Kinnitage mutter (G).
Väändemoment on 3550 Nm (3,5-5 kpm). Kasutage padrunivõtit tööriistakomplektist. Hoidke võtme käepidet tera kaitsele võimalikult lähedal. Mutter kinnitatakse, kui võtit keeratakse vastupidiselt pöörlemissuunale (pahempoolne
keere).
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MONTAAZ
Trimmeripea Auto 32 montaaz

Trimmipea SII montaaz

• Paigaldage trimmeripeaga koos kasutatav
kaitse (A). Kinnitage 4
poldi (L) ja
tugiplaadiga (M) nagu
joonisel näidatud.

• Paigaldage
trimmeripeaga koos
kasutatav kaitse (A).
Kinnitage 4 poldi (L)
ja tugiplaadiga (M)
nagu joonisel
näidatud.

• Paigaldage ajami ketas
(B) väljundteljele.
• Pöörake tera telge,
kuni üks ajamiketta
aukudest satub
kohakuti auguga ajami
korpuses.
• Lükake lukustusvarras
(C) auku, nii et telg on
lukustatud.
• Trimmeripea tuleb
paigaldamiseks lahti
võtta (vt. joonis).
Jätkake nii:
• Pange sõrm katte
keskmisse auku,
hoides samal ajal katet
teiste sõrmedega.
Vajutage kaht naga,
mis ulatuvad välja
süvendist põhjaosal
(K) kasutades teise
käe pöialt ja
nimetissõrme.
Vajutage trimmeripea
lahti, kasutades katet
hoidvaid sõrmi.
• Asetage kate (I) ja
tugiäärik (F)
väljundteljele.
• Kinnitage mutter (G).
Väändemoment on 3550 Nm. Kasutage
padrunivõtit tööriista
komplektist. Hoidke
võtme käepidet tera
kaitsele võimalikult
lähedal. Mutter kinnitatakse võtme pööramisega
vastupidiselt pöörlemissuunale (pahempoolne keere).
• Paigaldage trimmeripea põhjaosa (K) kattele (I)
surudes kaks osa kokku, nii et süvendid põhja-osal on
kohakuti nagadega kattel.
• Lahtimonteerimiseks järgige juhiseid vastupidises
järjekorras.
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• Paigaldage ajami ketas
(B) väljundteljele.
• Pöörake tera telge,
kuni üks ajamiketta
aukudest satub
kohakuti auguga ajami
korpuses.
• Lükake lukustusvarras
(C) auku, nii et telg on
lukustatud.
• Keerake trimmipead
(H) vastupäeva kuni
lõpuni.
• Pingutage trimmipea
kinnitusmutrit
võtmega 35-50Nm
(3,5-5kpm ).

MONTAAZ
Rakmete ja sae reguleerimine
HOIATUS!
Saega töötamisel tuleb see alati
haakida rakmete külge. Kui seda pole
tehtud, ei saa te saagi kindlalt
kontrollida ja see võib põhjustada
teie või kellegi teise vigastamist. Ärge
kunagi kasutage rikkis kiirvabastuslukuga rakmeid.

Kiirvabastus
Rakmete esipoolel on
kergesti ligipääsetav kiirvabastuslukk. Selle
avamiseks tuleb
rinnaplaadi välimine osa
otse välja tõmmata.
Kasutage seda juhul, kui
mootor süttib või muus
hädaolukorras, kui on
kiiresti vaja rakmed ja
masin maha võtta.

Võrdne koormus
õlgadel
Hästireguleeritud rakmed
ja saag soodustavad
märga-tavalt töötamist.
Leidke rakmetel parim
tööasend. Pingutage
külgrihmu nii, et raskus
oleks võrdselt jaotunud
õlgadele.

Õige kõrgus
1) Metsa puhastusel
Kandekonks peab
rippuma u. 10 cm
allpool puusi, nii,et
lõikeketas on väikese
nurga all.
2) Rohu lõikamisel
Kandekonks peab
rippuma u.20 cm
allpool puusi, nii,et
tera/trimmeripea on
maaga paralleelne.

Õige tasakaal
Laske teral/trimmeripeal
olla tasakaalus maapinna
lähedal.
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KÜTUSE KASUTAMINE
Kütusesegu
HOIATUS!
Puhastussaed on varustatud kahetaktiliste mootoritega ja
töötavad bensiini ja kahetaktilise õli seguga. Segu õige
vahekorra tagamiseks on tähtis täpselt mõõta õli hulka.
Väikeste kütusekoguste segamisel on väikestel
kõrvakalletel õli koguses suur mõju kütusesegu
vahekorrale. Kütuse käsitsemisel tagage hea
ventilatsioon.

Bensiin

• NB. Kasutage alati
õliga segatud
kvaliteetset pliivaba
bensiini. Soovitavalt
95 oktaanastmega.
Pliiga bensiin rikub
katalüsaatorit ning
selle funktsioon
lakkab toimimast.

Segamine

• Bensiin ja õli segage alati puhtas, bensiini jaoks
mõeldud mahutis.
• Kõigepealt valage sisse pool vajalikust bensiini
kogusest. Siis lisage kogu õli. Segage (loksutage)
kütusesegu. Lisage ülejäänud bensiin.
• Segage (loksutage) kütusesegu hoolega enne masina
kütusepaaki valamist.
• Ärge segage kütust kauemaks kui ca 1 kuu vajadus
• Kui saagi ei kasutata pikemat aega, tuleb kütuse-paak
tühjendada ja puhastada.

Tankimine
HOIATUS!
Järgmised ettevaatusabinõud
vähendavad tuleohtu:
Ärge suitsetage või asetage küttekehi
kütuse lähedusse. Ärge täitke paaki,
kui mootor töötab. Avage paagikork
aeglaselt, et võimalik rõhk väheneks
aeglaselt. Pärast paagi täitmist
sulgege kork hoolikalt. Alati viige
masin enne käivitamist täitmispaigast
eemale.

• Madalaim soovitatud
oktaanarv on 90.
Madalama oktaanarvuga bensiiniga
töötamisel võib tekkida “kloppimine”.
See viib mootori temperatuuri tõusuni,
põhjustades tõsise
mootoririkke.
• Kui töötate pidevalt
kõrgete pööretega, on
soovitatav kõrgem oktaanarv.

• Puhastage korgi
ümbrus. Mustus
paagis tekitab mootori
töös häireid.
• Kütus peab olema
hästi segatud,
loksutage mahutit
enne paagi täitmist.
(Vt. Segu tabelit)

Kahetaktilise mootori õli

• Parima tulemuse saamiseks kasutage JONSERED
kahetaktilise mootori õli, mida toodetakse
spetsiaalselt puhastussaagide tarbeks. Segu vahekord
1:50 (2%).
• Kui JONSERED kahetaktilise mootori õli pole
saadaval, kasutage õhkjahutusmootoritele mõeldud
kõrgekvaliteedilist kahetaktilist õli. Õli valimiseks
võtke ühendust oma müüjaga. Segu vahekord 1:33
(3%) - 1:25 (4%).
• Ärge kasutage vesijahutusega mootoritele mõeldud
kahetaktilist õli.
• Ärge kasutage 4-taktilistele mootoritele mõeldud õli.
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Õli
Bensiin

2% (1:50)

3% (1:33)

5

0,10

0,15

10

0,20

0,30

15

0,30

0,45

20

0,40

US
gallon

0,60
US fl. oz.

2% (1:50)

3% (1:33)

1

2 ½

3 ¾

2 ½

6 ½

9 ¾

7

19 ¼

5

12 /8

KÄIVITAMINE JA PEATAMINE
Käivitamiseelne kontroll
Ohutuse tagamiseks
järgige neid soovitusi!
• Kontrollige tera, et
teha kindlaks, kas pole
tekkinud pragusid
hammaste allserva või
keskava juurde. Tavaliseks põhjuseks, miks
praod teki-vad, on et
teritamise ajal on hammaste allserva tekkinud teravad nurgad
või on kasutatud nüride hammastega tera.
Võtke tera maha, kui
leiate pragusid.
• Kontrollige, kas tugiäärik pole pragunenud
väsimuse või liiga tugeva kinnituse tõttu.
Eemaldage tugiäärik,
kui see on
pragunenud.
• Jälgige, et tera mutter
poleks kaotanud kinnitusjõudu. Mutri lukul
on lukustusvääne
vähemalt 1,5 Nm.
Mutri kinnitusvääne
on 35-50 Nm.
• Kontrollige, kas tera
kaitse on vigastatud
või pragunenud. Asendage kaitse, kui seda
on vigastatud või see
on pragunenud.
• Kontrollige, kas trimmeripea ja trimmeri
kaitse on vigastatud või pragunenud. Asendage, kui
on vigastatud või pragunenud.

Käivitamine ja peatamine
HOIATUS!
Enne masina käivitamist tuleb
paigaldada täielik siduri kate koos
kardaanvõlliga, muidu võib sidur lahti
minna ja tekitada töötajale vigastusi.
Enne käivitamist viige masin
tankimiskohast eemale. Asetage
masin tasasele pinnale. Jälgige, et
tera / trimmeripea ei saa sattuda
kontakti mõne objektiga. Jälgige, et
tööpiirkonnas pole volitamata isikuid,
muidu tekib inimeste vigastamise oht.
Ohutukaugus on 15 m.

Külm mootor:
SÜÜDE: seada stopplüliti käivitusasendisse
ÕHUKLAPP: seada
õhuklapp CHOKE
asendisse

Soe mootor
Kasutage sama
käivitusprotseduuri nagu
külma mootori puhul,
kuid ärge seadke
õhuklappi CHOKE
asendisse. Käivitusgaasi
asend saadakse, kui
seatakse õhuklapi lüliti
õhuklapi asendisse ja siis
viiakse tagasi algsendisse.

Peatamine
Mootor peatatakse süüte
väljalülitamisega.

Käivitus
Suruge masina korpus vasaku käega vastu maad
(MÄRKUS! Ärge kasutage jalga). Haarake starteri käepidemest parema
käega ja tõmmake aeglaselt starteri trossi välja,
kuni tunnete takistust
(starteri konksud haarduvad), nüüd tõmmake
kiiresti ja jõuga.
Kohe vajutage õhuklapilüliti sisse, kui mootor
saab kütust ja korrake,
kuni mootor käivitub, kui
mootor käivitub, rakendage kiiresti täisgaasi ja käivitusklapp vabaneb automaatselt. MÄRKUS! Ärge tõmmake starteri trossi
täielikult välja ja ärge vabastage seda täiesti väljatõmmatud asendist. See
võib masinat vigastada.
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HOOLDUS
Karburaator
Teie Jonseredi toode on varustatud katalüsaatoriga,mis
vähendab kahjulikke heitegaase. Kui mootor on kulutanud 8 - 10 paaki bensiini , on mootor sissetöötanud. Selleks ,et mootor töötaks parimal moel ja eraldaks nii vähe
kahjulikke heitegaase kui võimalik, lase oma müügiagendil või hooldustöökojal , kellel on tahhomeeter, reguleerida karburaator õigetele pööretele.
HOIATUS!
Enne masina käivitamist tuleb paigaldada täielik sidurikate koos kardaanvõlliga, muidu võib haarats lahti minna ja tekitada töötajale vigastusi.

Töötamine

• Karburaator juhib mootori kiirust gaasi kaudu.
Õhk/kütus segatakse karburaatoris. Õhu / kütuse segu
on reguleeritav. Mootori maksimaalse väljundvõimsuse kasutamiseks peab reguleerimine olema
korrektne.
• Karburaatori seadistamine tähendab, et mootor on
kohandatud kohalike tingimustega, näit. kliima,
kõrgus, bensiin ja kahetaktilise õli tüüp.
• Karburaator on
varustatud 3
reguleerimisvõimalusega:
L - madala kiiruse
düüs
H - kõrge kiiruse
düüs
T - tühikiiruse
reguleerimis–
kruvi

• Kütuse hulga ja õhuvoolu suhe, mida muudab
gaasiklapi avamine, on reguleeritav L ja H nõeltega.
Nõelte pööramine päripäeva annab lahjema
kütusesegu (vähem kütust) ja vastupäeva pööra-mine
annab rikkama segu (rohkem kütust). Lahjem segu
annab kõrged pöörded, rikkam segu annab vähem
pöördeid.
• T - kruvi reguleerib drosseli asendit, kui mootor on
tühikäigul. Kruvi pööramine päripäeva annab
kõrgema tühikiiruse ja vastupäeva pööramine annab
madalama tühikiiruse.
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Algreguleerimine

• Tehases katsetamisel reguleeritakse karburaator
algtasemele. Algreguleerimine annab rikkama segu
kui on optimaalne ja seda tuleb säilitada masina
esimeste töötundide ajal. Seejärel tuleb teha
peenreguleerimine. Seda peab teostama vastava
väljaõppe saanud asjatundja.
NB! Kui lõikeseade tühikäigul pöörleb, tuleb T-kruvi
keerata vastupäeva kuni lõikeseadme seiskumiseni.
Soovit.tühikäigu pööretearv 2700 p/m
Soovit. maksimum pöörded 11 000 - 12 000 p/m

ETTEVAATUST!
Kui tühikäigu pöörete arvu ei saa reguleerida nii ,et lõikeseade on paigal,
võta ühendust töökojaga. Ära kasuta
masinat enne,kui see on korralikult
reguleeritud või parandatud.

Peenreguleerimine

• Kui masin on sissetöötanud tuleb karburaatorit
peenreguleerida. Peenreguleerimist peaks tegema
eriväljaõppe saanud isik. Reguleeri kõigepealt
madalpöörete kruvi L, seejärel tühikäigukruvi T ja
viimasena kõrgpöörete kruvi H.

Tingimused

• Enne kui midagi reguleerida, vaata, et õhufilter oleks
puhas. Kui reguleerida määrdunud õhufiltriga
karburaatorit ja alles pärast õhufiltrit puhastada,
tekitab see lahjema segu. See omakorda võib
põhjustada tõsiseid mootori rikkeid.
• Keera ettevaatlikult L ja H kruve täielikult
sissekruvitud ja täielikult väljakruvitud asendi
vahelisse keskpunkti.
• Ära proovi kruvisid reguleerida läbi stoppasendi,
sest see võib tekitada kahjustusi.
• Käivita nüüd mootor vastavalt käivitusjuhendile ning
lase sel 10 minutit soojeneda.
• NB! Juhul kui lõikeseade pöörleb, tuleb
tühikäigukruvi T keerata vastupäeva kuni
lõikeseadme seiskumiseni.

Madalpöörete
düüs L
Proovi leida kõrgeim
tühikäigu pöörete arv
keerates madalkäigukruvi
L kas päri-või vastupäeva.
Kui kõrgeim pööretearv
on leitud, keeratakse L
kruvi veerand pööret
vastupäeva. Juhul kui
lõikeseade pöörleb , keera
tühikäigukruvi T
vastupäeva kuni
lõikeseadme
seiskumiseni.

HOOLDUS
Tühikäigu pööretearvu lõppreguleerimine
Reguleeri tühikäigu
pööretearvu kruvi T abil,
kui ümberreguleerimine
peaks olema vajalik.
Keera tühikäigukruvi
päripäeva kuni lõikeseade
hakkab pöörlema. Keera
seejärel kruvi vastupäeva
kuni lõikeseade peatub.
Tühikäigu pöörded on
õigesti reguleeritud, kui
mootor töötab igas
asendis ühtlaselt.

Õigesti reguleeritud karburaator.
Õigesti reguleeritud karburaator tähendab masina
takistamatut kiirendust ja täispööretel nõrga
nelitaktmüraga töötamist. Tühikäigul ei tohi lõikeseade
pöörelda. Liiga lahjalesegule reguleeritud madalpöörete
kruvi L võib põhjustada käivitusraskusi ja puudulikku
kiirendust. Liiga lahjale segule reguleeritud kõrgpöörete
kruvi H annab madala võimsuse, puuduliku kiirenduse ja
põhjustab mootoririkkeid. Düüside L jaH liiga rikkale
segule reguleerimine tekitab kiirendusraskusi või liiga
madalat pööretearvu.

ETTEVAATUST!
Võta ühendust tenindustöökojaga, juhul kui
tühikäiguregulatsiooni ei õnnestu teostada, nii et
lõikeseade seiskub. Ära kasuta masinat enne, kui see on
õigesti reguleeritud või parandatud.

Kõrgpõõrete düüs H
Kõrgpöörete düüs H
mõjutab mootori
võimsust, pööretearvu,
temperatuuri ja
kütusekulu. Liiga lahjale
segule reguleeritud
kõrgpöörete düüs (
kõrgpöörete kruvi H on
liialt sisse keeratud )
põhjustab liiga kõrge
pööretearvu ning
kahjustab mootorit. Ära
lase mootoril
täisvõimsusel töötada
rohkem kui 10 sekundit.
Keera kruvi H hästi
aeglaselt päripäeva, kuni
mootori kiirus väheneb.
Keera seejärel kruvi H
aeglaselt vastupäeva, kuni
mootor hakkab
ebaühtlaselt käima.
Seejärel keeratakse
keeratakse kruvi H veidi
päripäeva, kuni mootor
töötab ühtlaselt.
Kõrgpöörete düüs on
õigesti reguleeritud, kui
mootor töötab täispööretel
nõrga nelitaktmüraga. Kui mootor käib liiga kiiresti, on
segu liiga lahja. Kui mootor ajab palju suitsu välja ja
samaaegselt teeb tugevat nelitaktmüra, on segu liiga
rikas.
NB! Karburaatori optimaalseks reguleerimiseks tuleb
ühendust võtta teenindustöökojaga .
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HOOLDUS
Summuti

Jahutussüsteem

Tähelepanu!
Mõned summutid on varustatud katalüsaatoriga. Vaata
“tehnilised andmed”, et teada saada millised mudelid on
varustatud katalüsaatoritega.

Võimalikult madala
töötemperatuuri
hoidmiseks on mootor
varustatud
jahutussüsteemiga.
Jahutussüsteem koosneb:

Summuti ülesanne on
summutada mürataset ja
juhtida heitgaasid
kasutajast eemale.
Heitgaasid on tulised ja
võivad sisaldada
sädemeid, mis võivad
põhjustada tulekahju, kui
heitgaasid suunatakse
kuiva või süttiva materjali
poole. Mõned summutid
on varustatud spetsiaalse
sädemepüüdeekraaniga.
Kui teie masinal on seda
tüüpi summuti, siis peab
ekraani puhastama
vähemalt kord nädalas.
Seda te-hakse
traatharjaga. Kui ekraan
saab mingil moel viga,
tuleb see välja vahetada.
Blokeeritud ekraan
põhjustab mootori üle
kuumenemist ja kahjustab
silindrit ja ventiili.

MÄRKUS!
Ärge kunagi kasutage rikkis summutiga masinat.
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1. Õhu sisselaskeava
starteriseadmel
2. Tuulutuslabad
hoorattal
3. Jahutusribid silindril
4. Silindri kate (juhib
kütma õhu silindrile)
Puhastage jahutussüsteemi harjaga vähemalt
kord nädalas, rasketes
tingimustes sagedamini.
Must või blokeeritud
jahutussüsteem viib
mootori ülekuumenemiseni, põhjustades
silindri või kolvi
vigastamist.

HOOLDUS
Õhufilter

Süüteküünal

Õhufiltrit tuleb
regulaarselt puhastada
tolmust ja mustusest, et
vältida:
• karburaatori ebaõiget
tööd
• käivitusprobleeme
• mootori võimsuse
vähenemist
• mootori osade asjatut
kulumist
• ebanormaalset kütuse
tarbimist

Süüteküünla töövõimet
mõjutab:
• ebaõige karburaatori
seadistus
• ebaõige kütusesegu
(liiga palju õli)
• määrdunud õhufilter

Puhastage filtrit iga 25
tunni järel või sagedamini, kui töötingimused
on eriti tolmused.

Kui masinal on vähe võimu, käivitub raskelt või
töötab kehvalt tühikäigul, kontrollige alati esmalt
süüteküünalt.

Õhufiltri puhastamine
Eemaldage õhufiltri kaas ja võtke filter välja. Peske puhta
sooja seebise veega. Jälgige, et filter oleks enne
tagasipanemist kuiv. Pikka aega kasutatud filtrit ei saa
enam täiesti puhtaks. Seetõttu on vaja aeg-ajalt asendada
uue filtriga. Vigastatud õhufilter tuleb alati asendada.

Need faktorid põhjusta–
vad tahmumist süüte–
küünla elektroodil, mille
tagajärjeks on ebaõige
töö või käivitusraskused.

Kui süüteküünal on määrdunud, puhastage seda ja samal
ajal kontrollige, kas elektroodide vahemik on 0,5 mm.
Süüteküünal tuleb vahetada umbes 1-kuulise töötamise
järel või vajaduse korral varem.
MÄRKUS! Alati kasutage soovitatud süüteküünla tüüpi.
Ebaõige süüteküünal võib kahjustada silindrit/ventiili.

Rohutera teritamine
Nurkülekandem
ehanism
(reduktor)
See täidetakse vabrikus
piisava koguse määrdega.
Enne masina kasutamist
peaks siiski kontrollima,
kas ta on 3/4 ulatuses
määrdega täidetud.
Kasuta Jonsered
erimääret.
Tavaliselt ei vaja määre
vahetamist muidu, kui
remondi korral.

HOIATUS!
Peatage mootor alati enne kui
alustate tööd tera kallal. tera jätkab
pöörlemist ja pärast drosseli
vabastamist. Jälgige, et tera on
täielikult peatunud, eemaldage juhe
süüteküünlalt enne töö alustamist.
• Tera on ümberpööratav. Kui üks serv on
nüri, pöörake terale
teine külg. Teritage
siis, kui mõlemad
servad on nürid.
• Teritamiseks kasutage
lameviili.
• Teritage kõiki servi
võrdselt, et säilitada
tera tasakaalu.

HOIATUS!
Alati vahetage välja tera, mis on
kõverdunud, väändunud, pragunenud
või muul moel vigastatud. Ärge
püüdke kõverat tera sirgeks teha.
Kasutage ainult ettenähtud terasid.
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HOOLDUS
HOIATUS!
Ebaõige lõikevarustus või ebaõigesti
teritatud saetera tõstab tagasilöögi
ohtu.

Puhastustera
teritamine
• Õigesti teritatud
saetera on efektiivse
töötamise ja tera ning
puhastussae asjatu
kulumise vältimise
eelduseks.
• Jälgige, et tera oleks
hästi toestatud, kui
kasutate viili.
Kasutage
käepidemega 5,5 mm
ümarviili.
• Teritusnurk on 150.
Hambaid teritatakse
vaheldumisi suunaga
paremale või vasakule.
Kui tera on tugevasti
kividest sälgitud, siis
tuleb erandjuhtudel
hammaste ülemist
serva viilida lameda
viiliga. Seda tuleb teha
enne ümarviiliga
viilimist. Ülemist
serva peab töötlema
võrdselt kõigil
hammastel.
• Reguleerige
hambamurdmist. See
peab olema 1 mm.
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Hooldusgraafik
Allpool on toodud mõned üldised hooldusjuhised.
Edasise info saamiseks võtke ühendust teenindustöökojaga.

Igapäevane
hooldus
1. Puhastage saag
väljastpoolt.
2. Kontrollige, kas
rakmed pole
vigastatud.

3. Kontrollige, kas
ohutuse seisukohast
funktsio-neerivad
drosseli päästiku lukk
ja drossel õigesti.
4. Kontrollige, kas stopplüliti töötab.
5. Kontrollige, et
lõikepea ei pöörle
tühikäigul.
6. Puhastage õhufilter.
Asendage vajadusel.
7. Kontrollige tera ja
prügi kaitseid
vigastuste suhtes,
jälgige, et nad pole
pragunenud. Asendage
kaitsed, kui neid on
mõjutatud või on
pragunenud.
8. Kontrollige, et tera on
hästi tsentreeritud,
terav ja pragudeta.
Tsentreerimata tera
põhjustab vibratsiooni,
mis vigastab masinat.
9. Kontrollige, et
trimmeripea on
vigastamata ja
pragudeta. Asendage
trimmeripea vajadusel.
10. Kontrollige, kas
lukustusmutter on
tihedalt kinni.
11. Kontrollige, kas tera
transpordikaitse on
terve ja seda saab
õigesti kinnitada.
12. Kontrollige, kas kõik
mutrid ja kruvid on
pingutatud.

HOOLDUS
Iganädalane
hooldus
1. Kontrollige starterit,
starteri trossi ja vedru.
2. Tehke kindlaks, kas
vibratsiooni
summutamise
elemendid pole
vigastatud.
3. Puhastage süüteküünal
väljastpoolt.
Eemaldage ja
kontrollige
elektroodide
vahemikku.
Reguleerige vahemik
0,5 mm peale või
vahetage süüteküünal.
4. Puhastage hooratta
tuulutuslabad.
5. Puhastage või
asendage summuti
sädemepüüde-ekraan.
6. Puhastage karburaatori
piirkond.
7. Puhastage silindril
puhastusribid,
kontrollige, et starteri
õhuava poleks
blokeeritud.
8. Kontrollige, kas
nurgaajam on 3/4
ulatuses täidetud
määrdeainega. Täitke
vajadusel spetsiaalse
määrdega.
9. Puhastage õhufilter.

Igakuine hooldus
1. Puhastage kütusepaak
bensiini kasutades.

2. Puhastage karburaator
ja selle ümbrus.

3. Puhastage tiivik ja
selle ümbrus.
4. Kontrollige
kütusefiltrit ja
kütusetoru, asendage
vajadusel.
5. Kontrollige kõiki
juhtmeid ja ühendusi.
6. Kontrollige haaratsit,
haaratsi vedrusid ja
haaratsi trumlit
kulumise suhtes.
Asendage vajadusel.
7. Vahetage süüteküünal.
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TEHNILISED ANDMED
Tehnilised andmed

2026D

2032D

2036D

24,5
34
28
2700
12000

30,8
35
32
2700
12000

36,3
38
32
2700
12000

14000

14000

14000

10 000
0,9kw
jah

10 000
1,1kw
jah

10 000
1,3kw
jah

walbro
CD
champion
RCJ 7Y
0,5

walbro
CD
champion
RCJ7Y
0,5

walbro
CD
champion
RCJ7Y
0,5

walbro
WT
0,5 l

walbro
WT
0,5 l

walbro
WT
0,5 l

6,0

6,5

7,3

93/99

90/100

92/101

106/109

104/110

105/112

2,0/2,2
2,2/3,0

2,5/2,5
3,0/3,5

2,2/2,7
2,7/4,3

1,8/2,1
2,5/3,6

2,0/2,0
5,1/4,9

3,5/5,0
4,5/6,2

Mootor
Silindrimaht
Sil.läbimõõt,mm
Kolvikäik,mm
Tühikäik p/m
Lubatud maks.pöörd.
Maks.pöördeid ei
tohi ületada
Väljuva võlli
pöörded
Võimsus
Katalüsaator

Süütesüsteem
Tootja/tüüp
Süüteküünal
Elektroodi vahe

Toitesüsteem
Karburaator
Paagi maht

Kaal
Tühikaal

Müratase
Mürasurvetase
ISO 7917
Müratase
ISO 10884

Vibratsioon
Tühikäigul
parem/vasak
miinimum
maksimum
Max.pöörded
parem/vask
miinimum
maksimum

Heakskiidetud lisavarustus 2026 D
Heakskiidetud lisavarustus 2032 D
Heakskiidetud lisavarustus 2036 D

30

Tõlge ja teostus:

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

