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Andmeplaadile märgitud 
andmed
Kandke kõik andmed, mis on 
kirjas seadme andmeplaadil, 
järgmisele väljale. Andmeplaadi 
leiate mootori lähedalt. 
Need andmed on väga olulised 
hilisemal seadme varuosade 
tellimisel ja klienditeenindusse 
pöördumisel.

Siintoodud ja muud seadme kohta 
kehtivad andmed on kirjas eraldi 
CE-vastavusavalduses, mis on 
käesoleva kasutusjuhendi 
koostisosa.

Joonised

Ava kasutusjuhendi alguses 
olevad piltidega lehed. Graafilised 
kujutised võivad erineda ostetud 
seadme detailidest.

Teie ohutuse 
tagamiseks

Kasutage seadet õigesti
Seade on ette nähtud ainult
– imurina/puhurina kasutamiseks 

elu- ja puhkepiirkondade 
haljasaladel,

– kasutamiseks käesolevas 
kasutusjuhendis antud 
kirjelduste ja ohutusjuhendite 
järgi.

Igasugune muu kasutamine 
loetakse mittesihipäraseks. 
Mittesihipärase kasutamise korral 
kaotab garantii kehtivuse ja 
igasugune tootjapoolne vastutus 
on välistatud. Kasutaja vastutab 
kolmandatele isikutele ja nende 
varale tekitatud kahju eest.
Kasutage seadet ainult tootja 
poolt ette nähtud ja tarnitud 
tehnilises seisundis.
Tootja ei vastuta seadme 
omavolilise muutmise tagajärjel 
tekkinud kahju eest.

Enne kasutamist lugeda 
läbi kõik juhised
 Lugege juhiseid hoolikalt. 

Õppige seadet kasutama ja 
käsitsema.

 Ärge lubage kunagi seadet 
kasutada lastel või isikutel, kes 
ei ole selle kasutusjuhendiga 
tutvunud.

 Ärge töötage seadmega, kui 
olete haige, väsinud või alkoholi, 
uimastite või ravimite mõju all.

 Lastel ja alla 16-aastastel 
isikutel on seadmega töötamine 
keelatud.

 Käesolev seade ei ole mõeldud 
kasutamiseks füüsiliste, 
sensoorsete või vaimsete 
puuetega või väheste 
kogemuste ja teadmistega 
inimestele (lapsed kaasa 
arvatud), välja arvatud nende 
ohutuse eest vastutava isiku 
järelevalve all või juhul, kui neile 
on seadme kasutamist 
õpetatud.

 Lapsed peavad olema 
järelevalve all tagamaks, et nad 
seadmega ei mängi.

 Kontrollige seade enne kasuta-
mist üle. Kahjustunud osad 
vahetage välja. Kontrollige üle, 
et kütusesüsteem ei lekiks. 
Veenduge, et kõik kinnitus-
vahendid on paigaldatud ja 
kinnitatud. Nende juhiste 
eiramine võib kaasa tuua 
läheduses viibivate isikute 
vigastamist või seadme 
kahjustamist.

 Ärge kunagi unustage pea, käte 
ja jalgade vigastamise ohtu.

 Kõrvalistel isikutel, eriti aga 
lastel ja loomadel, on teie 
tööpiirkonnas viibimine 
keelatud. Lapsed, kõrvalised 
isikud ja loomad peavad 
hoiduma seadmest vähemalt 
15 m kaugusele, kuna õhku 
paiskuvad esemed võivad neid 
ohustada. Ka neil soovitatakse 
kanda silmakaitset. Kui keegi 
teile läheneb, lülitage seisake 
mootor koheselt.

Ohutusjuhised bensiiniga 
töötavatele seadmetele
Bensiin on väga tuleohtlik, 
bensiiniaurud võivad süttimisel 
plahvatada. Rakendage järgmisi 
ohutusmeetmeid:
 Hoidke bensiini ainult 

niisugustes mahutites, mis on 
selle ladustamiseks ette nähtud 
ja lubatud;

 vältige lekkinud bensiini 
süttimist. Ärge käivitage 
mootorit enne, kui bensiiniaurud 
on haihtunud;

 lisage kütust ainult siis, kui 
mootor on seiskunud ning maha 
jahtunud. Ärge kunagi võtke 
kütusepaagi korki maha ega 
valage kütust, kui mootor on 
veel kuum. Ärge kunagi 
kasutage seadet, kui kütuse-
paagi kork pole piisavalt kõvasti 
kinni keeratud. Kütusepaagi 
kork tuleb alati aeglaselt lahti 
keerata, et paagis olev rõhk 
saaks aeglaselt alaneda.

 Enne seadme tankimist võtke 
kott küljest ära.

 Segage ja lisage kütust vabas 
õhus kohas, kus õhk liigub hästi 
ning kus ei ole sädemeid ega 
leeke. Keerake kütusepaagilt 
kork aeglaselt maha, kui mootor 
on välja lülitatud. Ärge 
suitsetage bensiini segamise ja 
kütuse tankimise ajal. Bensiini 
loksumisel seadmele pühkige 
see kohe ära.

 Enne kui käivitate mootori, viige 
seade tankimiskohast vähemalt 
10 m kaugusele. Bensiini 
lisamise või seadme kasutamise 
ajal ärge suitsetage ning jälgige, 
et ümbruses ei oleks sädemeid 
ega lahtist tuld.
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 Vahetage kahjustunud 
summuti, kütusepaak või 
kütusepaagi kork välja.

Töötamise ajal
 Ärge kunagi käivitage seadet 

ega laske mootoril töötada 
kinnises ruumis või hoones. 
Heitgaaside sissehingamine 
võib põhjustada surma. 
Kasutage seadet ainult vabas 
õhus.

 Seadme kasutamise ajal kandke 
alati kaitseprille ja 
kuulmiskaitset. Kui töö on 
tolmune, kandke näo- või 
tolmumaski. Soovitav on 
töötamise ajal kanda pikkade 
varrukatega särki.

 Pange jalga pikad, tugevast 
materjalist püksid ja saapad 
ning tõmmake kätte kindad.

 Hoidke juuksed, rõivad ja kindad 
liikuvatest osadest eemal. 
Rõivad, ehted ja pikad juuksed 
võivad jääda liikuvate osade 
vahele. Vajaduse korral kandke 
juuksevõrku.

 Kasutage käesolevat seadet 
ainult selleks ette nähtud 
eesmärgil.

 Ärge kallutage end liiga kaugele 
ettepoole. Seiske alati kahe 
jalaga kindlalt maas, et keha 
oleks tasakaalus.

 Seadet kasutada ainult täielikult 
kokku monteerituna. Kasutage 
seadet ainult külge monteeritud 
imemis-/puhumistoru ja kotiga. 
Kontrollige, et kott on kinni.

 Kõigi hooldus- ja 
korrashoiutööde teostamisel 
ning imemis-/puhumistoru 
paigaldamisel ja eemaldamisel 
lülitage mootor välja ning 
eemaldage süüteküünla pistik.

 Töötage seadmega ainult 
päevavalguses või piisava 
valgustuse käes.

 Ärge puudutage mootorit ega 
summutit. Need osad lähevad 
töö ajal väga kuumaks. Ka 
pärast väljalülitamist on need 
veel mõnda aega kuumad.

 Vältige juhuslikku käivitamist. 
Tõmmake starterinöörist alles 
siis, kui olete seadme 
kasutamiseks valmis. 

Seadme käivitamisel peavad nii 
seadme kasutaja kui seade 
olema kindlas tööasendis. 
Pidage kinni mootori käivitamise 
ja peatamise juhistest.

 Kui te lähete vastu mingit eset 
või jääte kuhugi kinni, seisake 
mootor ja kontrollige, kas seade 
pole viga saanud. Lahtiste või 
kahjustunud osadega seadet ei 
tohi kasutada.

 Ärge kunagi pange töötava 
mootoriga seadet tolmusele või 
mustale pinnale. Mustuse, rohu, 
lehtede seadmesse imemine 
võib seadet vigastada või 
kahjustada.

 Ebatavalise vibreerimise korral 
tuleb mootor kohe välja lülitada. 
Kontrollida seade üle 
kahjustuste suhtes. Kahjustuste 
ilmnemisel viia seade 
remonditöökotta.

 Enne blokeeringute või 
ummistuste kõrvaldamist 
lülitage mootor välja ja 
eemaldage süüteküünla pistik.

 Hoidke käed, nägu ja jalad 
liikuvatest osadest eemal. Ärge 
puudutage rootorit, kui see 
pöörleb ning ärge püüdke seda 
peatada.

 Seadet ei tohi kunagi kasutada 
keemiliste toodete, väetise või 
muude mürgiseid aineid 
sisaldavate toodete laiali 
laotamiseks.

 Ärge pange avasse käega 
midagi sisse.

 Ärge kasutage seadet halbade 
ilmastikuolude, näiteks vihma 
või äikese ohu korral.

 Tehase mootori seadistusi ei 
tohi kunagi muuta.

 Vältige lahtist tuld, sädemeid, 
ärge suitsetage.

Kasutamine puhurina
 Seadet ei tohi kunagi suunata 

inimeste, koduloomade ega 
akende peale. Puhuge alati 
ühes suunas, kus ei ole ei 
inimesi, loomi, hapraid ega 
tugevaid pindasid (nt aknad, 
müürid, autod).

Kasutamine imurina
 Seade on mõeldud kuivade 

materjalide (nagu nt lehed, rohi, 
peened oksad ja paberitükid) 
kokku kogumiseks. Ärge imege 
niisket materjali ega vett, need 
võivad seadet kahjustada. 

 Ärge imege metalli, klaasitükke 
vms, need võivad rootorit 
tugevalt kahjustada.

 Ärge imege kuuma materjali, 
nagu nt tuhka, söetükke, 
sigarette vms. Kott võib põlema 
minna.

Muud ohutusjuhised
 Enne töö alustamist tuleb 

tööpiirkonnast ära koristada 
kõik, mis võib seadet kahjustada 
või mille ära-/ülespuhumine 
võib inimesi vigastada või asju 
kahjustada.

 Enne seadme panipaika 
asetamist või transportimist 
laske mootoril maha jahtuda. 

 Kaitske seadet transportimisel.
 Transportige seadet tühja 

kütusepaagiga.
 Hoidke seadet kuivas ruumis 

luku taga, et kaitsta seadet 
kahjustamise või omavolilise 
kasutamise eest. Hoiustage 
seadet lastele kättesaamatus 
kohas.

 Ärge kunagi pritsige ega kallake 
seadet üle veega või muu 
vedelikuga. Hoidke seade kuiv 
ja puhas (ka tolmust). 
Puhastage seadet pärast iga 
kasutust, vt puhastamise ja 
hoiustamise juhiseid.

 Vana bensiin/õli või 
pakendijäägid kõrvaldage 
vastavalt kohalikele 
eeskirjadele.

 Ärge kunagi kasutage osi, 
tarvikuid või lõikeseadmeid, mis 
ei ole selle seadme jaoks ette 
nähtud. See võib viia kasutaja 
tõsise vigastamiseni või seadme 
kahjustamiseni. Samuti võib 
garantii kaotada oma kehtivuse.

 Sellepärast kasutage ainult 
originaalvaruosi ja 
originaaltarvikuid või tootja 
poolt heaks kiidetud varuosi.
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 Rikkis süütelülitiga ei tohi 
seadet kasutada.

 Laske seadet remontida ainult 
spetsiaalses töökojas.

 Hoidke kasutusjuhend alles. 
Vajadusel lugege juhendit ning 
kasutage seda teiste 
juhendamiseks. Kui annate 
seadet teistele kasutamiseks, 
andke kaasa ka see 
kasutusjuhend.

Tööajad
Pidage kinni seadme kasuta-
miseks kehtestatud siseriiklikest/ 
kommunaalsetest eeskirjadest 
(teavet annab pädev ametkond).

Seadmele kinnitatud 
sümbolid
Käesolevas kasutusjuhendis 
kirjeldatakse seadmele kinnitatud 
ohutusmärke ning rahvusvahelisi 
sümboleid ja piktogramme. Kõigi 
ohutus-, paigaldus-, kasutus- ja 
remonttöid kirjeldavate juhistega 
tutvumiseks lugege 
kasutusjuhendit.

Tähelepanu! 
Enne kasutamist 
lugege kasutus-
juhend läbi!

Hoida kõrvalised 
isikud ohualast 
eemal!

Enne kõiki töid, nagu 
nt seadistamine, 
puhastamine, 
kontrollimine jne 
lülitada seade välja ja 
eemaldada 
süüteküünla pistik!
Ettevaatust, 
vigastamisoht 
pöörlevate osadega!
Hoidke käed ja jalad 
pöörlevatest osadest 
eemal. 

Kandke silma- ja 
kuulmiskaitseid.

Bensiil/õli!
Bensiinisegu 
valmistamiseks 
kasutage ainult 
puhast, värsket ja 
pliivaba bensiini. 
Bensiinisegu 
valmistamiseks 
kasutage ainult 
kasutusjuhendis ette 
nähtud õli.
Ohtlik! 
Kuum pind!

Imemise töörežiim

Puhumise töörežiim

Süütelüliti
SEES / START / TÖÖ
Süütelüliti
VÄLJAS/0

Õhuklapp – 
seadistamine
Käivitusasend –
külmkäivitus

Tööasend

Hoidke alati seadmel olevad 
sümbolid loetavana.

Juhendis kasutatud 
sümbolid
Selles juhendis kasutatakse 
järgmisi sümboleid:

Oht
Juhib teie tähelepanu ohtudele, 
mis on seotud kirjeldatud 
tegevusega ning mis ähvardavad 
inimesi.

Tähelepanu
Juhib teie tähelepanu ohtudele, 
mis on seotud kirjeldatud 
tegevusega ning võivad tekitada 
materiaalset kahju.

Viide
Tähistab olulist informatsiooni ja 
nõuandeid kasutamiseks.

Juhtnupud ja näiturid

Tähelepanu. Kahjustused 
seadmel.
Siin kirjeldatakse juhtimis-
elementide ja indikaatorite 
funktsioone. Ärge tööfunktsioone 
veel käivitage!
Joonis 1
1 Süütelüliti
2 Gaasihoob 
3 Gaasihoova lukustusnupp
4 Süüteküünal
5 Starterinöör
6 Õhuklapi hoob
7 Õhufiltri kate
8 Kütusepump/primer
9 Kütusepaagi kork
10 Puhumise/imemise hoob
11 Kott
12 Tõmbelukk
13 Kinnituskonks
14 Transpordiratas (lisavarustus)
15 Väljapuhkeava
16 Sissetõmbeava
17 Imemis-/puhumistoru
18 Õlarihm

Paigaldusjuhend

Oht
Mootori tahtmatu käivitamisega 
kaasneb vigastusoht.
Kaitske end vigastamise eest. 
Enne kõiki töid seadme juures:
– seisake mootor,
– oodake, kuni kõik liikuvad osad 

on täielikult seiskunud; mootor 
peab olema jahtunud,

– eemaldage süüteküünla pistik.

Teave jäätmete 
kõrvaldamise kohta

Pakend, vanad seadmed vms 
tuleb kõrvaldada kohalike 
eeskirjadega sätestatud korras.

!
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Imemis-/puhumistoru 
paigaldamine ja 
eemaldamine
Paigaldamine
Joonis 2a
1. Keerata seadmel 4 kruvi lahti.
2. Lükata imemis-/puhumistoru 

korpuse avasse nii sisse, et see 
fikseerub.

3. Keerata 4 kruvi sisse, aga mitte 
liiga tugevalt.

Joonis 2b
1. Keerata imemis-/puhumistoru 

kruvi lahti.
2. Keerata imemis-/puhumistoru 

kruvi ja mutter lahti ning võtta 
maha.

3. Lükata imemistoru imemis-/
puhumistorusse nii sisse, et 
see fikseerub.

Joonis 2c
1. Lükata puhumistoru imemis-/

puhumistorusse nii sisse, et 
see fikseerub.

2. Panna imemis-/puhumistoru 
kruvi ja mutter sisse ning 
keerata kinni.

3. Keerata kruvi sisse, aga mitte 
liiga tugevalt.

Transpordiratta (lisavarustus) 
paigaldamine 
Joonis 2d
1. Võtta 2 kruvi maha.
2. Paigaldada imemis-/

puhumistorule transpordi-
ratas. Selleks suruda kinnituse 
mõlemad pooled laiali ja 
tõmmata üle imemis-/
puhumistoru ühenduse.

3. Suruda kinnituse mõlemad 
pooled kokku, panna kruvid 
sisse ja keerata need natuke 
kinni, aga mitte liiga tugevalt.

Eemaldamine
 Teostada paigaldamisele 

vastupidises järjekorras.

Koti paigaldamine ja 
eemaldamine
Paigaldamine
Joonis 3
 Riputada kott imemis-/

puhumistoru konksu otsa.
Joonis 4
 Tõmmata kott (1) kere torule (2) 

otsa. 
Kinnitada kott nööriga (3) toru 
külge.

Eemaldamine
Joonis 5
 Teha koti (1) nöör (3) lahti ja 

tõmmata kott toru (2) otsast ära.
 Võtta kott konksu otsast maha.

Õlarihma paigaldamine ja 
seadmine
Joonis 6
 Kinnitada karabiinhaak (1) kerel 

kinnitusaasa (2) külge.
Joonis 7
 Panna õlarihm üle pea ning võtta 

sisse tööasend.
Joonis 8
 Seada õlarihma pikkus 

sobivaks.

Õli ja bensiin

Õli
Kasutage ainult kvaliteetset õli, 
API: TC (TSC-3), mis on ette 
nähtud kasutamiseks 
õhkjahutusega 2-taktilistes 
mootorites. 
Segage õli 2-taktilise mootori 
mahutil olevate juhiste järgi 
vahekorras 40:1 (2,5%).

Bensiin

Oht
Bensiin on teatud tingimustel 
kergestisüttiv ja plahvatusohtlik.
– Mootorit tankida ainult kohas, 

kus õhk hästi liigub, mootor 
peab olema välja lülitatud. 
Tankimise kohas või kütuste 
hoiupaigas ei tohi suitsetada ja 
kõik süüteallikad tuleb 
kõrvaldada.

– Enne tankimist tuleb kott küljest 
ära võtta. Kütusega määrdunud 
kott võib kergesti põlema 
minna.

– Ärge valage kütusepaaki liiga 
täis (täitetorus ei tohi kütust 
olla). Pärast tankimist jälgige, et 
kütusepaagi kork oleks kinni ja 
lukustatud.

– Jälgida, et tankimisel kütust 
maha ei läheks. Maha loksunud 
kütus või bensiiniaurud võivad 
süttida. Kui kütust läks maha, 
jälgige, et tankimiskoht oleks 
kuivanud, enne kui mootori 
uuesti käivitate.

– Vältige korduvat või pikemat 
kokkupuudet nahaga või aurude 
sissehingamist.

Vt õli ja bensiini segamise 
juhiseid.
Vana ja/või valesti segatud kütus 
on seadme ebakorrektse töö 
peamiseks põhjuseks. Kasutage 
alati puhast, värsket pliivaba 
bensiini (maksimaalselt 60 päeva 
seisnud, minimaalne oktaanarv: 
91 ROZ). Mitte tankida E85 
spetsifikatsiooniga kütust. Järgige 
täpselt õige bensiini/õli segamise 
juhiseid.
Valmistage 2-taktilisest mootori-
õlist ja pliivabast bensiinist õige 
vahekorraga segu, 1:40 (2,5 %). 
Ärge valmistage segu 
kütusepaagis.

Kütuse lisamine
Joonis 1
 Eemaldada kütusepaagi 

kork (9).
 Kallata bensiini-õli segu 

kütusepaaki. Ärge kallake paaki 
kunagi liiga täis!

 Sulgeda kütusepaak jälle 
korralikult.

 Enne kui käivitate mootori, viige 
seade tankimiskohast/
kütusemahutist ca 10 m 
kaugusele.

!
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Käitus

Tähelepanu
– Mootori käivitamisel kontrollida, 

et seade ei oleks suunatud 
inimeste, loomade, esemete 
peale või laiali puistatud prügile.

– Kasutamise ajal kanda silma- ja 
kuulmiskaitset.

– Kasutamise ajal hoida 
seadmest kinni mõlema käega 
(joon. 13).

– Kontrollida, et seade on 
töökorras ning imemis-/
puhumistoru on korralikult 
kinnitatud.

– Kontrollida, et koti (11) 
tõmbelukk (12) on kinni 
(joon. 1).

– Pärast kasutamist:
– puhastada seade
– Prügi kõrvaldada kohalike 

eeskirjadega sätestatud 
korras.

Mootori käivitamine

Oht
Õlarihm kinnitada alles pärast 
mootori käivitamist.
1. Segage bensiin õliga. Täitke 

kütusepaak seguga. Vt Õli ja 
bensiin.

2. Lülitada süütevõti (1) 
asendisse SEES [I] (joon. 9).

3. Panna hoob (1) asendisse 
Puhumine/  (joon. 10).

4. Vajutada aeglaselt täitepumpa 
(1) 10 korda põhjani (joon. 11). 
Kütus peab olema pumbas 
nähtav. Kui ei ole, vajutada 
seni, kuni kütust on näha.

5. Seada õhuklapp (2) 
asendisse  (joon. 11).

Viide
Sooja mootori käivita-miseks ei 
ole vaja õhuklappi kasutada. 
On vajalik ainult külmkäivitusel!

6. Vajutada gaasihooba (2), 
(joon. 9).

Viide
Kui gaasihoob vajutada põhja 
(täisgaas), fikseerub gaasihoob 
selles asendis. Vabastamiseks 
vajutada lukustusnuppu (3), 
(joon.  9).
7. Kui seade on maas, tõmmake 

mootori käivitamiseks 
starterinööri kontrollitud ja 
ühtlaste liigutustega (joon. 12).

8. Kui mootor töötab, lasta 
mootoril 60 sekundit 
soojeneda.

9. Seada õhuklapp (2) tagasi 
tööasendisse (joon. 11). 
Nüüd on seade töövalmis.

Viide
– Madalatel temperatuuridel võib 

mootori soojenemiseks ja 
suurima kiiruse saavutamiseks 
kuluda rohkem aega. 

– Seade on soe, kui mootor 
kiirendab ilma tõrketa.

– Kui mootor ei käivitu, korrake 
punkte 4–9.

Mootori seiskamine
Joonis 9
 Vabastada gaasihoob (2) või 

vajutada lukustusnuppu (3). 
Laske seadmel tühikäigul maha 
jahtuda.

 Lülitada süütelüliti (1) asendisse 
VÄLJAS [0].

Kuidas seadet käes hoida
Seadme kasutamisel
 Tõmmata õlarihm üle pea.
 Kinnitage õlarihm seadme 

külge.
 Võtke sisse tööasend (joon. 7). 

Funktsiooni imemine/
puhumine 
ümberlülitamine

Viide
Funktsiooni imemine/puhumine 
ümberlülitamist võib teha töötava 
mootoriga. Pöörata hoob vastava 
sümboli peal alati kuni lõpuni. 
Hooba ei tohi kunagi seada 
vahepealsesse asendisse.

Joonis 10

Puhumisfunktsioon
 Pöörata hoob sümbolile .

Imemisfunktsioon
 Pöörata hoob sümbolile .

Koti tühjendamine

Oht
Enne koti eemaldamist/
tühjendamist tuleb mootor 
peatada ja oodata, kuni kõik 
liikuvad osad on seiskunud.

Viide
Kui kott on täis, väheneb seadme 
võimsus tunduvalt.

Tühjendamine ilma kotti maha 
võtmata
 Teha tõmbelukk lahti ning 

kõrvaldada koti sisu kohalike 
eeskirjadega sätestatud korras.

 Tõmmata lukk kinni.

Tühjendamine koti 
mahavõtmisega
Joonis 17
 Võtta kott küljest ära, selleks 

teha koti nöör (1) lahti ja 
tõmmata kott toru otsast ära.

 Võtta kott konksu (2) otsast 
maha.

 Teha tõmbelukk lahti ning 
kõrvaldada koti sisu kohalike 
eeskirjadega sätestatud korras.

 Pärast tühjendamist pöörata 
kott pahupidi (seesmine pool 
väljapoole) ning raputada 
tolmust ja mustusest puhtaks.

 Pöörata kott õigetpidi, tõmmata 
lukk kinni ning panna külge 
tagasi.

Kasutusjuhised
Kasutamine puhumisel
Kasutamine raskesti 
puhastatavates piirkondades:
– Peenrad, põõsad, puud 

(joon. 14)
– Majanurgad (joon. 15)
– Võred, aiad vms (joon. 16)
 Seadet hoida nagu on näidatud 

joon. 14–16. 
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 Hoida imemis-/puhumistoru 
mõned sentimeetrid pinnasest 
kõrgemal ning liigutada ühele ja 
teisele poole.

 Liikuda aeglaselt edasi.
 Kokku kogutud prügihunnikut 

hoida enda ees.
 Kergemale materjalile sobivad 

paremini madalamad 
mootoripöörded.

 Raskema materjali ja suurema 
prügi puhul kasutada 
kõrgemaid mootoripöördeid.

Kasutamine imemisel
 Raskesti puhastatavatele 

piirkondadele nagu nt peenrad, 
põõsad, majanurgad vms.

 Hoida seadme imemis-/
puhumistoru kergelt kaldu, 
nagu on näidatud joon 13 või 
liigutada seadet transpordirattal 
(lisavarustus).

 Kerge materjali kogumiseks 
liigutada seadet ühele ja teisele 
poole. Lehed ja peened osad 
imetakse sisse ja peenesta-
takse. Sel viisil mahub kotti 
rohkem prügi.

 Täis kott tühjendada.

Hooldus ja 
puhastamine

Tähelepanu
Enne kõiki töid seadme juures:
– seisake mootor.
– oodake, kuni kõik liikuvad osad 

on täielikult seiskunud; mootor 
peab olema jahtunud

– tõmmake süüteküünla pistik 
mootorilt välja, nii et mootori 
kogemata käivitumine ei ole 
võimalik.

Laske seadet remontida ainult 
spetsiaalses töökojas.
Laske hooaja lõppedes seade 
vastavas töökojas üle vaadata ja 
hooldada.
Seadet ei tohi veega pritsida, kuna 
see võib elektrilisi osasid 
kahjustada. Puhastage seade 
alati pärast kasutamist. Seadme 
puhastamata jätmisel tekivad 
materjali kahjustused ja 
tööhäired.

Õhufiltri puhastamine
Õhufiltrit puhastada iga kümne 
töötunni järel. See on hoolduse 
seisukohalt väga oluline. Õhufiltri 
mittekorrapärase hoolduse korral 
kaotab garantii oma kehtivuse 
(müügigarantii).
 Võtta õhufiltri kate maha 

(joon. 18). Selleks võtta kruvi (2) 
maha ja tõsta kate (1) ülevalt 
kinnitusaasast (3) välja.

 Võtta õhufilter (1) maha 
(joon. 19).

 Peske filtrit vee ja 
puhastusvahendiga (joon. 20). 
Loputage korralikult. Väänake 
liigne vesi välja. Laske filtril 
täielikult ära kuivada.

 Paigaldada õhufilter (joon. 19).
 Panna õhufiltrile kaas peale. 

NB! Asend peab olema õige!

Viide
– Kui seadet kasutatakse ilma 

õhufiltrita, kaotab garantii 
(müügigarantii) kehtivuse.

– Et mootor töötaks optimaalse 
võimsusega, tuleks õhufiltrit 
vahetada kord aastas.

Karburaatori 
seadistamine
Seda tööd lasta teha ainult 
vastavas töökojas.

Bensiinifiltri vahetamine 
(sõltub mudelist)
Seda tööd lasta teha ainult 
vastavas töökojas.

Süüteküünla kontrolli-
mine/vahetamine
Kasutage süüteküünalt Torch 
L8RTC (või muud samaväärset 
süüteküünalt). 
Õige sädevahemik on 0,6–0,7 
mm. Eemaldage süüteküünal iga 
15 töötunni järel kontrollimaks 
selle seisukorda.
 Peatage mootor ja laske 

mootoril maha jahtuda. 
 Tõmmake süüteküünla pistik 

välja.
 Puhastage süüteküünla 

ümbrus. 

 Keerake süüteküünal 
süüteküünlavõtmega vasakule 
välja.

 Kontrollida sädevahet ja 
seadistada see 0,6–0,7 mm 
peale (joon. 21).

Viide
Vahetage välja kahjustatud, 
tahmunud või määrdunud küünal.
 Keerake süüteküünal sisse ja 

pingutage pöördemomendiga 
12,3-13,5 Nm. Ärge pingutage 
liiga tugevalt.

Seadme puhastamine

Tähelepanu
Seade ja ventilatsiooniavad 
peavad olema alati puhtad.
Puhastage seadme pealispinda 
väikese harjaga. Ärge kasutage 
tugevatoimelisi 
puhastusvahendeid. Kodukeemia 
puhastusvahendid, mis sisaldavad 
aroomõlisid (nt männiõli või 
sidrunit) ning lahusteid (nt 
kerosiini), võivad plastikkorpust 
või käepidet kahjustada. 
Ava (2, joon. 4), mille külge 
kinnitatakse kott, tuleb 
regulaarselt puhastada.
Kere pühkida puhtaks ainult niiske 
lapiga.

Koti puhastamine
 Kanda kaitseprille ja 

respiraatorit.
 Pärast kasutamist tühjendada 

alati kott ja raputada puhtaks.
 Kotti pesta kord aastas 

(vajaduse korral sagedamini):
– Tühjendada kott korralikult.
– Pöörata kott pahupidi 

(seesmine pool väljapoole).
– Kloppida kott puhtaks.
– Pesta kotti seebivees.
– Lasta kotil ära kuivada.

Hoiustamine
 Ärge kunagi jätke seadet seisma 

paagiga, kus on veel kütust või 
kus aurud võivad puutuda kokku 
sädemete või lahtise tulega.

 Enne hoiukohta viimist laske 
mootoril maha jahtuda.



Kasutusjuhend Eesti

87

 Hoidke seadet kuivas ruumis 
luku taga, et kaitsta seadet 
kahjustamise või omavolilise 
kasutamise eest. Hoiustage 
seadet lastele kättesaamatus 
kohas.

Pikaajaline hoiustamine
Seadme pikemat aega 
hoiustamiseks toimige järgmiselt:
 Laske kogu kütus kütusepaagist 

tagasi mahutisse, kus 
hoiustatakse sama 2-taktilist 
kütusesegu. Ärge kasutage 
kütust, mida on hoitud üle 60 
päeva.

 Käivitage mootor ja laske sellel 
kuni seiskumiseni töötada. Nii ei 
jää karburaatorisse enam 
kütust.

 Laske mootoril maha jahtuda. 
Eemaldage süüteküünal ja 
kallake silindrisse 30 ml 
kõrgekvaliteetset mootoriõli või 
2-taktilist õli. Õli jaotamiseks 
tõmmake aeglaselt 
starterinööri. Paigaldage 
süüteküünal tagasi.

Viide
Enne seadme käivitamist pärast 
pikemaajalist hoiustamist 
eemaldada süüteküünal ja kallata 
silindrist kogu õli välja.
 Puhastage seade põhjalikult ja 

kontrollige üle, et seadmel ei 
oleks lahtiseid ega kahjustunud 
osi. Kahjustunud osad 
parandage või vahetage välja 
ning pingutage lahti tulnud 
kruvid, mutrid ja poldid. 
Ettevalmistused seadme 
hoiustamiseks on lõppenud.

 Hoidke seadet kuivas ruumis 
luku taga, et kaitsta seadet 
kahjustamise või omavolilise 
kasutamise eest. Hoiustage 
seadet lastele kättesaamatus 
kohas.

Transportimine

 Enne transportimist lasta 
seadmel maha jahtuda.

 Transportige seadet tühja 
kütusepaagiga. Paagi kork peab 
olema kõvasti kinni.

 Hoolitseda selle eest, et seade 
ei saaks libisema hakata.

Müügigarantii

Riigis kehtivad müügigarantii 
tingimused avaldatakse meie 
firma või importija poolt. Seadme 
vead parandame müügigarantii 
raames tasuta, kui vea põhjuseks 
on materjali või tootja viga. 
Reklamatsiooni puhul võtke 
ühendust müüjaga või firma 
lähima harukontoriga.

Vea kõrvaldamine

Vead Põhjus Lahendus

Mootor ei käivitu. Süütelüliti on asendis VÄLJAS. Seadke lüliti asendisse SEES.

Kütusepaak on tühi. Täitke kütusepaak.

Kütusepumpa ei ole piisavalt 
alla surutud.

Suruge kütusepump 10 korda aeglaselt 
täielikult alla.

Mootor on üle ujutatud. Proovige käivitada tööasendis 
õhuklapiga.

Kütus on vana või vale. Tühjendage kütusepaak / lisage värsket 
kütusesegu.

Süüteküünal on must. Vahetage või puhastage süüteküünal.
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Küsimuste puhul võtke ühendust kohaliku volitatud müügiesindajaga.

Vead Põhjus Lahendus

Mootor ei tööta tühikäigul 
ühtlaset.

Õhufilter on ummistunud. Puhastage või vahetage õhufilter.

Kütus on vana või vale. Tühjendage kütusepaak / lisage värsket 
kütusesegu.

Karburaator on valesti 
seadistatud.

Laske karburaatorit remonditöökojas 
seadistada.

Bensiinifilter on ummistunud. Lasta bensiinifilter töökojas välja 
vahetada.

Mootor ei kiirenda. Kütus on vana või vale. Tühjendage kütusepaak / lisage värsket 
kütusesegu.

Karburaator on valesti 
seadistatud.

Laske karburaatorit remonditöökojas 
seadistada.

Mootor ei arenda võimsust või 
seade ei ime/puhu.

Kott on täis. Tühjendage kott.

Määrdunud õhufilter. Puhastage või vahetage õhufilter.

Imemise/puhumise turbiin on 
kahjustunud.

Laske kahjustunud osad 
remonditöökojas välja vahetada.

Imemis-/puhumistoru on 
ummistunud.

Eemaldage imemis-/puhumistoru ja 
puhastage.

Tugevad vibratsioonid. Imemise/puhumise turbiin või 
muud osad on kahjustunud.

Lülitage seade kohe välja.
Laske kahjustunud osad 
remonditöökojas välja vahetada.




