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Monet kiitokset siitä, että olet 
päätynyt STIHL-laatutuotteese

Tämä tuote on valmistettu 
nykyaikaisilla tuotantomenete
ja korkea laatu taaten. Pyrimm
tekemään kaikkemme, jotta oli
tyytyväinen ostamaasi laittees
voisit työskennellä sillä ongelm

Jos Sinulla on kysyttävää laitte
ota yhteys kauppiaaseesi tai 
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aitteessa olevat kuvasymbolit on 
 tässä käyttöohjeessa.

avainnollistavat käytön 
ta. 

kohtien tunnukset
illa toimenpiteillä voi olla eri 

erkkejä:

menpide, joka ei suoraan viittaa 
aan

pide, joka viittaa ylä- tai 
ella olevaan kuvaan.

ta
vi
u…

Käyttöön liittyvän kuvauksen ohella 
tähän käyttöohjeeseen voi sisältyä 
tekstikohtia, joissa on lisäselitys. Nämä 
kohdat on varustettu seuraavassa 
kuvatuin symbolein:

Varoitus onnettomuus- ja 
loukkaantumisvaarasta ihmisille 
samoin kuin esinevahingoista.

Varoitus moottorilaitteen tai 
yksittäisten osien vaurioitumisesta.

Ohje, joka ei moottorilaitteen käytön 
kannalta ole ehdottoman 
välttämätön, mutta voi olla hyödyksi 
laitteen käytössä.

Ohje ympäristöystävälliseen 
käyttäytymiseen 
ympäristövahinkojen välttämiseksi.

Toimituslaajuus / varust
Tämä käyttöohje koskee ma
joiden toimituslaajuus poikke
toisistaan. Osat, jotka eivät s
kaikkiin malleihin, on merkitt
Toimitukseen sisältymättömi
merkittyjä osia on saatavana
STIHL kauppiailta lisävarust

Tekninen tuotekehittely
STIHL kehittää jatkuvasti koneita
laitteitaan. Sen vuoksi oikeus tek
muutoksiin pidätetään.

Käyttöohjeessa annettujen tietoje
kuvien perusteella ei näin ollen v
esittää vaateita.

n käyttöohjeeseen
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kuva käyttövalmius

 laitteen sytytyslaitteisto on 
teessa aina päällä. Ainoastaan 
ria sammutettaessa se on vähän 
ois päältä. Kun moottori on 
nut, kytkeytyy sytytyslaitteisto 
päälle. Lapset on pidettävä 
laitteesta – onnettomuusvaara!

sytytyslaitteisto on jatkuvassa 
almiudessa, ei moottoria saa 
johdon pistokkeen tai sytytys-
llessa irrotettuna pyörittää 
timellä – sylinterin ulkopuolisen 

kipinän aiheuttama palovaara!

Erityiset 
turvatoimenpiteet ovat 
tarpeen työskenneltäessä 
moottorilaitteella.

Lue koko käyttöohje 
ennen ensimmäistä 
käyttökertaa, ja säilytä se 
myöhempää käyttöä 
varten. 
Turvallisuusohjeiden 

noudattamatta jättäminen voi olla 
hengenvaarallista.

Noudata maakohtaisia 
turvallisuusohjeita - esim. 
ammattijärjestöjen, sairauskassojen, 
työturvallisuusviranomaisten yms. 
antamia.

Kun työskentelet ensimmäistä kertaa 
moottorilaitteella:
pyydä myyjältä tai muulta 
ammattilaiselta oppitunti laitteen 
turvallisesta käytöstä - tai osallistu sen 
käyttöön perehdyttävälle kurssille.

Alaikäiset eivät saa työskennellä 
moottorilaitteella – poikkeuksena 16 
vuotta täyttäneet nuoret, jotka 
työskentelevät koulutuksensa puitteissa 
valvonnan alaisina.

Lapset, kotieläimet ja katselijat o
pidettävä loitolla.

Kun moottorilaitetta ei käytetä, s
sijoitettava niin, että se ei ole vaa
kenellekään. Huolehdi, että asiat
eivät pääse käsiksi laitteeseen.

Käyttäjä on vastuussa toisille ihm
heidän omaisuudelleen aiheutuv
onnettomuuksista ja vahingoista.

Moottoorilaitteen saa luovuttaa ta
lainata vain henkilöille, jotka ova
perehtyneet tähän malliin ja sen 
käyttöön – käyttöohje on annetta
mukaan.

Moottorilaitteella työskentelevän
olla levännyt, terve ja hyväkunto

Sydämentahdistimen käyttäjät: T
laitteen sytytyslaitteisto synnyttä
erittäin vähäisen sähkömagneett
kentän. Emme voi täysin sulkea 
mahdollisuutta, että sillä on vaiku
joidenkin sydämentahdistimien 
toimintaan. Terveysriskien välttäm
STIHL suosittelee, että kysyt lääk
sydämentahdistimen valmistajan
asiaan. 

Moottorilaitteella ei saa työskenn
alkoholin, reaktiokykyä heikentäv
lääkkeiden tai huumaavien ainei
vaikutuksen alaisena.

yslaitteisto Turvallisuusohjeita ja 
työtekniikka



34

suomi

BR 600

Puhallin
lehdet, 
puutarh
pysäkö
myös a

Mootto
tarkoitu
työtapa
mootto
muutok
muutok
työtapa
mootto

Asenna
nimeno
hyväks
osia tai
alan liik
laadukk
Huonom
voi aihe
mootto

STIHL 
osien ja
suunnit
käyttäjä

en

 ei 
 

in 
 – 
en 
 

auksen 

 käytön 
äikkyä 

sen 
a 
ta.
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n ulos.
BR 500, BR 550, 

laitteella voidaan puhdistaa 
ruoho, paperit, pöly ja lumi esim. 
oista, urheilukentiltä ja 
inti- ja sisääntuloalueilta. Se sopii 
nsapolkujen puhdistamiseen.

rilaitetta ei saa käyttää muihin 
ksiin, sillä sellainen voi aiheuttaa 
turmia tai vahingoittaa 
rilaitetta. Älä tee tuotteeseen 
sia – myös tuotteeseen tehdyt 
set voivat aiheuttaa 
turmia tai vahingoittaa 
rilaitetta.

 laitteeseen ainoastaan STIHLin 
maan tähän moottorilaitteeseen 
ymiä tai teknisesti samantasoisia 
 lisävarusteita. Lisätietoa saat 
keistä. Käytä ainoastaan 
aita osia ja lisävarusteita. 
pilaatuisten varusteiden käyttö 

uttaa tapaturmia tai vahingoittaa 
rilaitetta.

suosittelee alkuperäisten STIHL-
 lisävarusteiden käyttöä. Ne on 
eltu juuri tähän tuotteeseen ja 
n tarpeisiin sopiviksi.

Vaatetus ja varustus
Käytä asianmukaista vaatetusta ja 
varustusta.

Vaatetuksen tulee olla 
tarkoituksenmukainen, 
eikä se saa haitata 
työskentelyä. Käytä 
vartalonmyötäisiä 
vaatteita kuten 
yhdistelmäpukua, ei 

kuitenkaan työtakkia.

Älä käytä vaatteita, huivia, 
solmiota tai koruja, jotka 
voivat imeytyä imuilma-
aukkoihin. 
Sido pitkät hiukset yhteen 
ja käytä huivia, lakkia, 

kypärää tms.

Käytä tukevia kenkiä, joissa on karkeasti 
kuvioitu, liukuesteinen pohja.

Käytä suojalaseja ja 
henkilökohtaisia 
kuulonsuojaimia, esim. 
korvatulppia.

Käytä vankkoja turvakäsineitä – 
mieluiten nahkaisia. 

STIHLillä on laaja 
turvavarustevalikoima.

Moottorilaitteen kuljettamin
Sammuta aina moottori.

Ajoneuvoissa Varmista, että laite
pääse kaatumaan ja polttoainetta
valumaan ulos.

Tankkaaminen
Bensiini on erittä
herkästi syttyvää
älä tankkaa avotul
lähellä – älä läikytä
polttoainetta – älä 
tupakoi.

Sammuta moottori ennen tankk
aloittamista.

Älä tankkaa, jos moottori on vielä
jäljiltä kuuma – polttoainetta voi l
yli – palovaara! 

Ota moottorilaite ennen tankkauk
aloittamista pois selästä. Tankka
ainoastaan maassa olevaa laitet

Avaa polttoainesäiliön korkki var
jotta säiliössä oleva ylipaine pää
purkautumaan hitaasti ja jotta 
polttoainetta ei pääse läikkymää
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a ainoastaan tiloissa, joissa on 
anvaihto. Jos polttoainetta 

 läikkymään, puhdista 
rilaite heti – älä päästä 
netta vaatteillesi. Jos näin käy, 
vaatteet heti.

Aseta käännettävillä 
siivekkeillä 
(bajonettilukituksella) 
varustettu korkki oikein 
paikalleen, kierrä 
vasteeseen asti ja käännä 

 alas.

ähennetään vaaraa, että 
nesäiliön korkki irtoaa moottorin 
 vaikutuksesta ja polttoainetta 
 valumaan ulos.

, että korkki ei vuoda – jos 
netta pääsee vuotamaan, älä 
tä moottoria – palovammojen 
ama hengenvaara!

Ennen käynnistystä
Tarkista, että moottorilaite on 
käyttökunnossa – noudata käyttöohjeen 
vastaavia kohtia:

– Kaasuliipaisimen on oltava 
kevytkäyttöinen ja palauduttava 
itsestään joutokäyntiasentoon

– Säätövipu on voitava viedä helposti 
asentoon STOP tai 0

– Tarkista, että sytytystulpan pistoke 
on kunnolla kiinni – jos pistoke on 
löysällä, voi syntyä kipinöitä, jotka 
saattavat sytyttää ulostulevan 
polttoine-ilmaseoksen palamaan – 
palovaara!

– Älä tee muutoksia hallinta- ja 
turvalaitteisiin!

– Sähköstaattisen latauksen 
estämiseksi tarkista 
puhallinputkessa oleva johdin -sen 
on oltava virheetön ja kunnolla 
kiinni. Viallinen johdinon 
vaihdettava uuteen - sähköiskun 
vaara!

Moottorilaitetta saa käyttää vain, jos se 
on käyttöturvallisessa kunnossa – 
onnettomuusvaara!

Hätätilannetta varten opettele 
avaamaan lonkkavyön lukko, 
hölläämään olkahihnat ja irrottamaan 
laite selästä nopeasti 

Moottorin käynnistäminen
Vähintään 3 metrin päässä 
tankkauspaikasta, ei suljetuissa 

Moottorilaitetta saa käyttää vain 
henkilö kerrallaan – muut ihmise
pidettävä loitolla – myös 
käynnistettäessä.

Älä käynnistä moottoria "kädestä
roikottaen", vaan käyttöohjeessa
kuvatulla tavalla.

Vain tasaisella alustalla. Seiso tu
ja vakaasti. Ota moottorilaitteesta
vankka ote.

Moottorin käynnistymisen jälkeen
nouseva ilma aiheuttaa aiheuttaa
esineiden (esim. kivien) 
ympärisinkoitumista.
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 kannetaan selässä. Oikea käsi 
allintakahvan puhallinputkea.

ntele hitaasti kävellen – tarkkaile 
putken ilma-aukkoa – älä kävele 
äin – kompastumisvaara!

ta moottori, ennen kuin otat 
rilaitteen pois selästä.

Työskentelyn aikana
Älä koskaan puhalla muita ihmisiä päin – 
moottorilaite voi singota pieniä esineitä 
suurella nopeudella – 
loukkaantumisvaara!

Vaaran uhatessa tai hätätilanteessa 
sammuta välittömästi moottori – 
vie säätövipu asentoon STOP tai 0.

Älä koskaan anna moottorilaitteen 
käydä ilman valvontaa.

Noudata varovaisuutta 
työskennellessäsi liukkailla, märillä, 
lumisilla ja jäisillä pinnoilla, 
rinteissä ja epätasaisessa maastossa 
yms. – liukastumisvaara!

Varo kantoja, puunjuuria ja kuoppia – 
kompastumisvaara!

Noudata erityistä varovaisuutta 
käyttäessäsi kuulonsuojaimia, sillä 
tällöin on vaikeampi kuulla vaaraa 
ilmaisevia ääniä (huudot, äänimerkit 
yms.). 

Pidä riittävästi taukoja, jotta et tee 
väsymyksestä ja uupumuksesta johtuvia 
virheitä – onnettomuusvaara!

Työskentele rauhallisesti ja harkitusti – 
vain valoisaan aikaan ja näkyvyyden 
ollessa hyvä. Noudata varovaisuutta, älä 
vaaranna muita.

Aseta moottorilaite työskentelyn 
päätyttyä tasaiselle, palamaan 
syttymättömälle alustalle. Älä säil
paloherkkien aineiden 
(esim. sahanpurut, puunkuori, ku
ruoho, polttoaine) lähellä – palov
Katalysaattorilla varustettu 
äänenvaimennin voi kuumeta eri
kuumaksi.

Moottorilaite synny
myrkyllisiä pakoka
niin pian kuin moo
käy. Kaasut voivat
hajuttomia ja 
näkymättömiä. Älä

koskaan työskentele moottorilait
suljetuissa tai huonosti ilmastoid
tiloissa – tämä koskee myös 
katalysaattorilla varustettuja kon

Työskennellessäsi ojissa, notkois
muissa ahtaissa paikoissa huoleh
ilma pääsee vaihtumaan riittäväs
Myrkytyksen aiheuttama 
hengenvaara!

Työnteon aikana leijaileva pöly v
terveydelle vaarallista. Jos pölyä 
käytä hengityssuojainta.
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akoi moottorilaitetta 
ssäsi ja sen välittömassa 
ydessä – palovaara! 
inejärjestelmästä voi päästä 
i syttyviä bensiinihuuruja.

ottorilaitteeseen on kohdistunut 
ta käyttöä suurempi rasitus 
isku tai pudotus), sen kunto on 
masti tarkastettava ennen 
jatkamista – ks. myös kohta 
 käynnistystä". 
 erityisesti, että 
nejärjestelmässä ei esiinny 
ja että turvalaitteet toimivat 
a. Moottorilaitetta ei missään 
essa saa käyttää, jos sen 
rvallisuutta ei voida taata. Jos et 
a, kysy neuvoa alan liikkeestä. 

Tärinä
Moottorilaitteen pitkäaikainen käyttö voi 
aiheuttaa verenkiertohäiriöitä käsissä 
(”valkosormisuus”):

Yleispätevää käyttöaikaa ei voida 
määrittää, koska se riippuu monista 
tekijöistä.

Käyttöaika pitenee:

– suojaamalla kädet (lämpimät 
käsineet)

– pitämällä taukoja

Käyttöaika lyhenee seuraavista syistä:

– henkilökohtaisesta taipumuksesta 
huonoon verenkiertoon (kylmät 
sormet, kutina)

– alhaisesta ulkoilman lämpötilasta
– otteen tiukkuudesta (tiukka ote 

haittaa verenkiertoa)
Moottorilaitetta säännöllisesti pitkiä 
aikoja käytettäessä ja oireiden 
toistuessa (esim. sormien kutina) 
suositellaan lääkärin tarkastusta.

Huolto- ja korjaustyöt
Huolla moottorilaite säännöllises
Suorita ainoastaan tässä 
käyttöohjeessa kuvattuja huolto-
korjaustöitä. Muut työt on annetta
ammattilaisen suoritettaviksi. 

STIHL suosittelee, että annat hu
korjaustyöt valtuutetun STIHL-
korjaamon suoritettaviksi. STIHL
kauppiaat saavat säännöllistä 
koulutusta ja teknisiä tiedotteita.

Käytä ainoastaan korkealaatuisia
varaosia. Huonompilaatuisten 
varusteiden käyttö voi aiheuttaa 
tapaturmia tai vahingoittaa laitett
Lisätietoa saat alan liikkeistä.

STIHL suosittelee alkuperäisten 
varaosien käyttöä. Ne on suunni
juuri tähän laitteeseen ja käyttäjä
tarpeisiin sopiviksi.

Ennen korjaus-, huolto- ja 
puhdistustöiden aloittamista on 
sammutettava moottori ja vede
sytytystulpan pistoke irti – mo
tahattoman käynnistymisen aihe
loukkaantumisvaara – poikkeuk
kaasuttimen ja joutokäynninsäät
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Älä käy
pistokk
sytytys
sylinter
aiheutta

Älä huo
avotule

Tarkista
polttoai

Käytä a
kunnos
sytytys

Tarkista
kunnos

Tarkista
moittee

Älä työ
äänenv
äänenv
kuulov

Älä kos
äänenv
vaara!

Tärinän
laitteen
tärinän

Sammu
toiminta

mmalle 

 ilman 
vi 
BR 500, BR 550, 

nnistä moottoria sytytystulpan 
keen ollessa ulosvedettynä tai 
tulpan ollessa irrotettuna – 
in ulkopuolisten kipinöiden 
ma palovaara!

lla tai säilytä moottorilaitetta 
n lähellä.

 säännöllisesti, että 
nesäiliön korkki ei vuoda.

inoastaan moitteettomassa 
sa olevia STIHLin hyväksymiä 
tulppia – ks. "Tekniset tiedot".

 sytytysjohto (eristys on 
sa, liitäntä kunnollinen).

, että äänenvaimennin on 
ttomassa kunnossa.

skentele viallisella 
aimentimella tai ilman 
aimenninta – palovaara! – 
ammojen vaara!

ke kuumaan 
aimentimeen – palovammojen 

vaimennusosien kunto vaikuttaa 
 tärinään – tarkista 
vaimennusosat säännöllisesti.

ta moottori ennen 
häiriöiden korjaamista.

Puhallinputken asentaminen

Työnnä
1 = johdin
2 = puhallinputkeen

Työnnä
3 = puhallinputki
2 = puhallinputkeen ja
4 = lukkiuta tappi

Työnnä
1 = johdin
5 = liukurenkaan läpi

Työnnä
5 = liukurengas leveä puoli vase

päin
2 = puhallinputkeen

Työnnä
1 = johdin
6 = letkupinteen läpi (letkupinne

kaasuvaijerin pidikettä) – ruu
eteenpäin
Työnnä

1 = johdin
7 = poimuletkuun

Laitteen kokoaminen

45
2B

A
01

5 
S

C
45

2B
A

01
6 

S
C
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Työ
2 = puh
7 = poi

Kiin
6 = letk
8 = ruu

Työ
1 = joh
7 = poi
9 = letk

kaa
pid

 

ohdin 

li)

45
2B

A
01

8 
S

C

, BR 550, BR 600

nnä
allinputki 

muletkuun
nitä
upinne
villa

nnä
din
muletkuun ja
upinteeseen (letkupinteessä 
suvaijerin pidike) – ruuvi ja 
ike eteenpäin

Kiinnitä
9 = letkupinne
7 = poimuletkuun

Ripusta
1 = johtimen haka
10= silmukkaan

Työnnä
7 = poimuletku ja
  9= letkupinne kuvassa näkyvällä 

tavalla
11 =välikurkkuun

Kiristä
12 =ruuvi

Työnnä
13 =suutin (maasta riippuen joko

taivutettu tai suora) 
 2 = puhallinputkeen ja lukkiuta
14= tappi

Laitetta saa käyttää vain, kun j
on asennettu oikein

– johtimen haan on oltava 
ripustettuna silmukkaan (nuo

45
2B

A
01

7 
S

C

45
2B

A
06

0 
K

N

79

12

11
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– joh
kiin

– joh

– joh
BR 500, BR 550, 

timen holkin on oltava 
nitettynä pidikkeeseen (nuoli)

timen on oltava urassa (nuoli)

timen vara on oltava väh. 1 cm

Hallintakahvan asentaminen ja 
säätäminen

Työnnä
1 = hallintakahva
2 = puhallinputkeen
: Nosta laite olkapäällesi

Työnnä
1 = hallintakahvaa pituussuuntaan ja 

säädä se käsivarren mittaiseksi
Kiristä

3 = ruuvi

Napsauta
7 = kaasuvaijeri ja 
5 = hylsyn
6 = pidikeuraan

45
2B

A
01

9 
S

C
45

2B
A

03
2 

S
C

45
2B

A
04

6 
S

C

min. 1 cm
min. 1/2"
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Puhal
irrotta
: Irro

päi
ase

Va

: Irro
kää

ään 
a olla 
töä.

an 
t on 

seen 

via 
tuu 

en
, BR 550, BR 600

linputken ja hallintakahvan 
minen
ttaminen tapahtuu 
nvastisessa järjestyksessä kuin 
ntaminen

ro vahingoittamasta johdinta

ta suutin ja puhallinputki tapista 
ntämällä niitä ja vedä ne irti

Kuljetusnauhan kiinnittäminen
Ennen laitteen varastointia tai kuljetusta:

: Kiinnitä tarranauha puhallinputkeen 
– vedä hihna silmukkaan

: Kiinnitä puhallinputki selkälevyn 
kädensija-aukkoon

Laitteen asentamisen tai pidemp
kestäneen käytön jälkeen saatta
tarpeen korjata kaasuvaijerin sää

Säädä kaasuvaijeri ainoasta
silloin, kun kaikki laitteen osa
asennettu paikoilleen.

: Vie kaasuliipaisin 
täyskaasuasentoon – vastee
asti

: Käännä kaasuliipaisimen ruu
kevyellä kädellä, kunnes tun
vastusta

Kaasuvaijerin säätämin
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: As
sel
sel

A = kor
B = kal

ä 

lla. 

Kanto
asen
BR 500, BR 550, 

eta kantovaljaat siten, että 
kälevy on tukevasti ja varmasti 
kää vasten
keuden säätäminen
tevuuden säätäminen

Kantovaljaiden kiristäminen

: Vedä hihnojen päistä

Kantovaljaiden löysääminen

Nosta solkia

STIHL 4-MIX -moottorissa on 
seosvoitelu, ja siinä on käytettäv
bensiinin ja moottoriöljyn 
polttoaineseosta. 

Moottori toimii nelitahtiperiaattee

valjaiden 
taminen

37
3B

A
00

3 
K

N
37

3B
A

00
4 

K
N

4-MIX -moottori
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Mootto
bensiin

Näiden
sekoitu
merkity
eliniälle

So
mä
voi
mo
kiin
kul

Bensi
Käytä m
oktaani
normaa
90 ROZ
lyijytön

Ter
on 
ben

Katalys
koneiss
bensiin

Jos
use
kat
hei

olle ja 
tä – 

tuun 

0;
siiniä

jyt;
nsiiniä

Poltto

00
0B

A
04

2 
K

N

, BR 550, BR 600

rin polttoaineena on käytettävä 
in ja moottoriöljyn seosta. 

 aineiden laadulla ja 
ssuhteella on ratkaiseva 
s moottorin toiminnalle ja 
.

pimattomat polttoaineet tai 
äräyksistä poikkeava seossuhde 
vat johtaa vakaviin vaurioihin 
ottorissa (männän 
nileikkaaminen, suurempi 
uminen jne.).

ini
erkkibensiiniä, jonka 

luku on vähintään 90 ROZ. Jos 
li bensiinin oktaaniluku on alle 
, käytä superbensiiniä – 

tä tai lyijyllistä.

veyden ja ympäristön kannalta 
suositeltavaa käyttää lyijytöntä 
siiniä.

aattorilla varustetuissa 
a on käytettävä lyijytöntä 
iä.

 lyijyllistä bensiiniä käytetään 
amman tankillisen verran, 

alysaattorin teho saattaa 
kentyä selvästi.

Moottoriöljy
Käytä vai hyvälaatuista kaksitahti-
moottoriöljyä – mieluiten 
STIHL-kaksitahtimoottoriöljyä, joka 
on tarkoitettu nimenomaan STIHL-
moottoreihin ja takaa moottoreiden 
pitkän käyttöiän. 

Muiden kaksitahtimoottoriöljyjen tulee 
vastata luokitusta TC.

Huonolaatuinen bensiini tai 
moottoriöljy voivat vaurioittaa 
moottoria, tiivisterenkaita, johtoja tai 
polttoainesäiliötä.

Erityisten käyttöolosuhteiden vuoksi saa 
pakokaasukatalysaattoreilla 
varustetuissa moottorilaitteissa käyttää 
polttoainesekoitukseen ainoastaan 
STIHLin kaksitahtimoottoriöljyä 1:50.

Polttoaineen sekoittaminen

Vältä bensiinin joutumista ih
bensiinihöyryjen hengittämis
terveysvaara!

: Kaada polttoaineille tarkoitet
kanisteriin ensin

1 = moottoriöljy ja sitten 
2 = bensiini – ja sekoita hyvin.

Sekoitussuhde
STIHL kaksitahtimoottoriöljyt 1:5
1:50 = 1 osa öljyä + 50 osaa ben

Muut merkki-kaksitahtimoottoriöl
1:25 = 1 osaa öljyä + 25 osaa be

aine

1 2

MIX
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Esime

 

Poltto
Polttoa
sekoita
kerralla
tarkoite
turvallis

: Ra
enn
Ka
ava

: Pu
aik
Vie
puh
jäte
suo
pai

on 

Bensiin
määrä

Litraa

1
5

10
15
20
25
BR 500, BR 550, 

rkkejä

aineseoksen säilyttäminen
ineseos vanhenee – 
 vain muutaman kuukauden tarve 
an. Säilytä seosta polttoaineille 
tussa kanisterissa kuivassa ja 
essa paikassa.

vista kanisteria voimakkaasti 
en tankkaamista.

nisteriin voi syntyä painetta – 
a se varovaisesti!

hdista polttoainesäiliö ja kanisteri 
a ajoin perusteellisesti.
 polttoaineen loppu ja 
distukseen käytetty neste 
huolto- ja ympäristön-
jelumääräysten mukaiseen 

kkaan!

: Puhdista korkki ja sen ympäristö 
ennen tankkauksen aloittamista, 
jottei polttoainesäiliöön pääse likaa

: Aseta laite siten, että 
polttoainesäiliön korkki on ylöspäin

Älä läikytä polttoainetta tankatessasi 
äläkä täytä säiliötä reunojaan myöten. 
STIHL suosittelee STIHL 
täyttöjärjestelmän käyttöä 
(erikoislisävaruste).

Korkin avaaminen

: Nosta siivekettä, kunnes se 
pystysuorassa

: Kierrä korkkia vastapäivään
(n. 1/4 kierrosta)

: Ota korkki pois

in STIHL-
kaksitahtiöljy
1:50 

Muun 
merkkiset 
kaksitahtiöljyt
1:25

Lit-
raa 

(cm3) Lit-
raa

(cm3)

0,02 (20) 0,04 (40)
0,10 (100) 0,20 (200)
0,20 (200) 0,40 (400)
0,30 (300) 0,60 (600)
0,40 (400) 0,80 (800)
0,50 (500) 1,00 (1000)

Polttoainesäiliön 
täyttäminen
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Korkin

: As
ylö
me

: Kie
ast

: Kä
sop

Jos siiv
lovessa
kiinni. T
mainitu

se ime 

ssa #

jetta 
än viisi 
lje on 

nen 
, BR 550, BR 600

 sulkeminen

eta säiliön korkki – siiveke 
skäännettynä – paikalleen – 
rkkien tulee osua kohdakkain
rrä säiliön korkkia vasteeseen 
i myötäpäivään (n. 1/4 kierrosta)

ännä siiveke siten alas, että se 
ii suuaukon muotoon

ekkeen nokka ei ole kokonaan 
 (nuoli), ei korkki ole kunnolla 
ällöin on toistettava edellä 
t vaiheet.

1 = säätövipu
2 = kaasuliipaisin

0 = moottoripysäytys 
Sytytyslaitteisto menee pois päältä, 
moottori pysähtyy Säätövipu ei 
tässä asennossa lukkiudu, vaan 
palautuu entiseen asentoonsa

# = käyttöasento
Moottori käy tai sen voi käynnistää 
Kaasuliipaisinta voi käyttää 
portaattomasti

C= lukkiutusasento
Kaasuliipaisimen voi lukkiuttaa 
kolmeen asemaan: 1/3-kaasutus, 
2/3-kaasutus ja täyskaasutus.
Lukkiutusasennosta vapaudutaan 
viemällä säätövipu takaisin 
käyttöasentoon #

Moottorin käynnistäminen
Käynnistä laite puhtaalta ja 
pölyttömältä alustalta, jottei 
pölyä.

1 = Säätövivun on oltava asenno

: Paina polttoainepumpun pal
tankkauksen jälkeen vähintä
kertaa - myös silloin, kun pa
täynnä polttoainetta

Tiedoksi ennen 
käynnistystä

45
2B

A
02

0 
K

N

1

2

Moottorin käynnistämi
ja sammuttaminen
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mootto

: kää

mootto

: kää
: Tä

kun
mu

es 

aasti.
os – 

asti 
ttaen 
 
la
s 
nä 
kerran 
on n
BR 500, BR 550, 

rin ollessa kylmä

nnä rikastinnuppi asentoon l 

rin ollessa lämmin

nnä rikastinnuppi asentoon n 

mä sääntö pätee myös silloin, 
 moottori on jo käynnistynyt, 
tta vielä kylmä

: Aseta laite tukevasti maahan
– huolehdi, että ulostuloaukon 
lähellä ei ole muita ihmisiä

: Ota vankka asento:
pidä vasemmalla kädellä kiinni 
laitteen kotelosta ja pidä jalalla 
vastaan, jotta laite ei pääse 
liikkumaan

: Vedä oikealla kädellä 
käynnistimestä hitaasti, kunn
tuntuu vastusta –
ja sitten nopeasti ja voimakk
Älä vedä narua kokonaan ul
katkeamisvaara!

: Palauta käynnistyskahva hita
vetosuunnan vastaisesti saa
takaisin, jotta käynnistysnaru
pääsee kelautumaan kunnol

: Jatka käynnistämistä, kunne
moottori on luvannut – kään
viimeistään kolmannen veto
jälkeen rikastinnuppi asento
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Kun m
ensimm

mootto

: kää
ja j
mo

mootto

: jatk
mo

tu 
 
ottori 

on n 

ntoon
s 
, BR 550, BR 600

oottori on luvannut 
äisen kerran

rin ollessa kylmä:

nnä rikastinnuppi asentoon n 
atka käynnistämistä, kunnes 
ottori käy

rin ollessa lämmin:

a käynnistämistä, kunnes 
ottori käy

Kun moottori käy

siirtyäksesi joutokäynnille:

Paina
2 = kaasuliipaisinta – rikastinnuppi 

siirtyy itsestään käyttöasentoon #
tai

: vie rikastinnuppi manuaalisesti 
käyttöasentoon #

Lämpötilan ollessa erittäin alhainen

: Kaasuta vain vähän –
anna moottorin lämmetä vähän 
aikaa

Jos moottori ei käynnisty
Rikastinläpän vipua ei ole asetet
moottorin käynnistymisen jälkeen
oikeaan aikaan asentoon n, mo
on saanut liikaa polttoainetta

: Käännä rikastinnuppi asento

Vie
1 = säätövipu asentoon C

Lukkiuta
 2 = kaasuliipaisin täyskaasuase
: Jatka käynnistämistä, kunne

moottori käy
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Polttoa
tankatt

: Pa
tan
ker
täy

n 

tta ei 
en asti 

 liikaa. 
n osien 
 
astus. 
nsa, 
isen 

 
a 
ilma on 
 

itteisto, 

 

kaan:

teen 
rtaa 
ei ole 
 
 kohtaa 
BR 500, BR 550, 

inesäiliö on ajettu tyhjäksi ja 
u uudelleen

ina polttoainepumpun paljetta 
kkauksen jälkeen vähintään viisi 
taa – myös silloin, kun palje on 
nnä polttoainetta

Moottorin sammuttaminen

Työnnä
1 = säätövipu asentoon 0 – moottori 

pysähtyy – säätövipu palautuu  

Ensimmäisten käyttökertoje
aikana
Uutena tehtaalta toimitettua laite
saa sen kolmanteen tankkaukse
ajaa korkeilla kierrosluvuilla 
kuormittamattomana, jottei laite 
kuormitu totutteluvaiheen aikana
Totutteluvaiheen aikana liikkuvie
on sovittauduttava asentoonsa –
moottorissa on korkeampi kitkav
Moottori saavuttaa parhaan teho
kun sitä on käytetty 5 - 15 tankill
verran. 

Työskennellessäsi
Kun laitetta on käytetty pitkään 
täyskuormituksen alaisena, anna
moottorin käydä vielä jonkin aika
joutokäynnillä, kunnes jäähdytys
poistanut enimmän lämmön, jotta
moottorin rakenneosat (sytytysla
kaasutin) eivät joudu 
liikakuumenemisen aiheuttaman
rasituksen alaisiksi.

Työn jälkeen
Jos konetta ei käytetä vähään ai

anna moottorin viiletä. Säilytä täy
tankattu laite seuraavaa käyttöke
varten kuivassa paikassa, jossa 
syttymislähteitä. Koneen ollessa
pidemmän aikaa käyttämättä ks.
"Moottorilaitteen säilytys". 

45
2B

A
02

6 
K

N

1

Työn aikana
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Likaise
mootto
kulutus

Jos mo
tuntuv

: Vie
Löy

1 = ruu
Irro

2 = suo

oottori 

nin 
ruuvin 

oissa. 

Ilman
vaiht

n

, BR 550, BR 600

t ilmansuodattimet vähentävät 
rin tehoa, lisäävät polttoaineen 
ta ja vaikeuttavat käynnistämistä.

ottorin teho on heikentynyt 
asti

 rikastinnuppi asentoon l 

sää
vit
ta
dattimen kansi

Irrota
3 = suodatin
: Vaihda vaurioitunut tai likaantunut 

suodatin
: Pane uusi suodatin 

suodatinkoteloon
: Pane suodattimen kansi paikalleen
: Kierrä ruuvit paikoilleen ja kiristä ne

Kaasutin on tehtaalla säädetty 
vakiosäädölle.

Se on säädetty sellaiseksi, että m
saa kaikissa käyttöolosuhteissa 
parhaan mahdollisen polttoaine-
ilmaseoksen.

Tässä kaasuttimessa voi työkäyn
säätöruuvin ja joutokäynnin säätö
säätöä muuttaa vain ahtaissa raj

suodattimen 
aminen

Kaasuttimen säätämine

H L
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Vakios
: Sa
: Tar

tar
: Tar

kor
"Ka

: Tar
kip
se 

: Kie
kev
vas

H = Työ
kie

L = Jou
kie

: Kä
läm

* ks. 

en 
essä

lla, voi 
 

t

 – 

rana 
BR 500, BR 550, 

äätö
mmuta moottori
kista ilmansuodatin ja vaihda se 
vittaessa uuteen
kista kaasuvaijerin säätö ja 
jaa sitä tarvittaessa – ks. kohtaa 
asuvaijerin säätäminen"
kista äänenvaimentimen 
inäsuojus* ja puhdista tai vaihda 
tarvittaessa
rrä molempia säätöruuveja 
yellä kädellä vasteeseen asti 
tapäivään
käynnin säätöruuvi on 3/4 

rrosta auki
tokäynnin säätöruuvi on 3/4 

rrosta auki 
ynnistä laite ja anna moottorin 
metä

"Tähän käyttöohjeeseen"

Joutokäynnin säätäminen
Moottori pysähtyy joutokäynnillä

Käännä
LA=joutokäyntinopeuden säätöruuvia 

hitaasti myötäpäivään, kunnes 
moottori käy tasaisesti

Joutokäyntikierrosluku on 
epäsäännöllinen; moottori sammuu 
LA-ruuvin säädöstä huolimatta,
huono kiihtyvyys

Joutokäynti on säädetty liian 
laihalle – 
kierrä

L = joutokäynnin säätöruuvia 
vastapäivään, kunnes moottori käy 
tasaisesti ja kiihtyy hyvin - enintään 
vasteeseen asti 

Joutokäyntikierrosluku on 
epäsäännöllinen

Joutokäynti on säädetty liian 
lihavalle –
kierrä

L = joutokäynnin säätöruuvia 
myötäpäivään, kunnes moottori käy 
tasaisesti ja kiihtyy hyvin - enintään 
vasteeseen asti

Joutokäynnin säätöruuvia (L) 
säädettäessä on yleensä tarpeen 
säätää myös joutokäyntinopeuden 
säätöruuvia (LA).

Kaasuttimen säädön korjaamin
korkeilla paikoilla työskenneltä

Jos moottori ei käy toivotulla tava
pieni säätöasetusten korjaus olla
tarpeen: 

: Tarkista vakiosäätöasetukse
: Anna moottorin lämmetä

Käännä
H = työkäynnin säätöruuvia 

myötäpäivään (laihemmalle)
enintään vasteeseen asti

Liian laihalla säädöllä on vaa
voiteluaineen puutteesta ja 
ylikuumenemisesta johtuva 
moottorivahinkojen vaara.
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, BR 550, BR 600

ottorin teho on heikko, jos 
tys on hankalaa tai jos 
ynnissä ilmenee häiriöitä, 
 ensiksi sytytystulppa.

tytystulpan irrottaminen
hdista likaantunut sytytystulppa
kista
kiväli – 
dä sitä tarvittaessa – arvot 
yvät kohdasta "Tekniset tiedot"

: Poista sytytystulpan likaantumisen 
aiheuttanut tekijä

Niitä voivat olla:

– liikaa moottoriöljyä polttoaineessa
– likaantunut ilmansuodatin
– epäsuotuisat käyttöolosuhteet

: Vaihda sytytystulppa n. 100 
käyttötunnin jälkeen – jo 
aikaisemminkin, jos elektrodit ovat 
voimakkaasti palaneet – 
käytä ainoastaan STIHLin 
hyväksymiä, häiriösuojattuja 
sytytystulppia –
ks. "Tekniset tiedot"

Kipinöiden muodostumisen ja 
palovaaran estämiseksi

Jos sytytystulpassa on erillinen 
1 = liitäntämutteri, se on ehdottomasti 

kierrettävä kierteisiin ja kiristettävä 
tiukalle

Kaikissa sytytystulpissa
paina

2 = sytytystulpan pistoke tiukas
3 = sytytystulppaan 

ystulpan tarkistaminen

00
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Jos mo
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kipinäs

: An

Löy
3 = ruu

Irro
4 = ilm

* ks.
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ivilla 
ta

 pois – 

vasti 

Ääne
kipin
BR 500, BR 550, 

ottorin teho tuntuu alenneen, 
 äänenvaimentimessa oleva 
uojus.

na äänenvaimentimen jäähtyä

sää
vit
ta
akanava

 "Tähän käyttöohjeeseen"

Irrota
5 = kipinäsuojus
: Puhdista likainen kipinäsuojus – jos 

se on vioittunut tai voimakkaasti 
karstoittunut, vaihda se uuteen

: Pane kipinäsuojus takaisin 
paikalleen

: Asenna ilmakanava takaisin

Käynnistysnarun vaihtamin

Kierrä
1 = ruuvit irti

Irrota
2 = käynnistimen kansi

Paina
3 = jousihaka ruuvitaltalla tai sop

pihdeillä varovasti irti akselis

Palautusjousi voi ponnahtaa
loukkaantumisvaara!

Vedä narupyörä
4 = laattoineen ja 
5 = käynnistimen kynsineen varo

irti

nvaimentimen
äsuojus*

Käynnistysnarun ja 
palautusjousen 
vaihtaminen 



53BR 500

suomi

: Vip
käy

: Ota
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käy
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ivilla 
men 
aan 
 kuten 
, BR 550, BR 600

ua naru ruuvitaltan avulla ulos 
nnistyskahvasta
 naruntähteet pois narupyörästä 
äynnistyskahvasta

jota uusi käynnistysnaru 
nnistyskahvaan ja varmista se 

akin kuvassa näkyvistä 
oissolmuista

dä solmu käynnistyskahvaan Vedä narun pää ylhäältä käsin
6 = ohjainholkin ja
7 = narupyörän läpi ja varmista se 

yksinkertaisella solmulla
: Sivele narupyörän laakeriaukkoon 

hartsitonta öljyä
Työnnä narupyörä

8 = akseliin – kääntele sitä hiukan, 
kunnes palautusjousen silmukka on 
lukkiutunut paikalleen

Aseta
5 = käynnistimen kynnet takaisin

narupyörään
Työnnä

4 = laatta akseliin
Paina

3 = jousihaka ruuvitaltalla tai sop
pihdeillä akseliin ja käynnisti
kynsien tapin päälle – jousih
tulee osoittaa vastapäivään –
kuvassa

21
3B

A
01

8 
K

N
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käy
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murtum

: Ota

uteen:

säiliö 

lla.
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ti , 

ista, 
ivät 
BR 500, BR 550, 

usjousen jännittäminen

 auki kelattuun 
nnistysnaruun silmukka ja kierrä 

ä narupyörää kuusi kierrosta 
tapäivään
ä narupyörästä kiinni 
dä kiertynyt naru ulos ja suorista 

ästä narupyörä irti
na käynnistysnarun kelautua 
asti takaisin narupyörään

styskahva on vedettävä kunnolla 
olkkiin. Jos se kallistuu sivulle 
nnitä jousta vielä kierroksen 

ru on vedetty kokonaan ulos, 
örää tulee voida kiertää vielä 
än puoli kierrosta. Jos näin ei ole, 
i jännitetty liian kireälle – 
isvaara!

 narupyörästä yksi kierros pois

Katkenneen palautusjousen 
vaihtaminen

Jousen palaset voivat olla 
jännittyneitä ja haljeta yllättäen 
narupyörää irrotettaessa – 
loukkaantumisvaara! 
Käytä kasvojensuojusta ja 
turvakäsineitä

: Irrota narupyörä

Vipua
1 = jousikotelo ja katkenneen jousen 

palaset ruuvimeisselillä varovasti 
ulos

: Sivele varajouseen muutama pisara 
hartsitonta öljyä

: Aseta varajousi koteloineen 
käynnistimen kanteen

: Asenna narupyörä paikalleen, 
kiristä palautusjousi, pane 
käynnistimen kansi paikalleen ja 
ruuvaa se kiinni

Jos laitetta ei käytetä n. 3 kuuka

: Tyhjää ja puhdista polttoaine
hyvin ilmastoidussa tilassa

: Hävitä polttoaine ympäristö-
määräysten mukaisella tava

: Aja kaasutin tyhjäksi,
jotteivät kalvot liimaudu kiinn
kaasuttimeen

: Puhdista laite perusteellises
erityisesti sylinterin rivat ja 
ilmansuodatin 

: Säilytä laitetta kuivassa ja 
turvallisessa paikassa. Varm
että sivulliset (esim. lapset) e
pääse käsiksi laitteeseen

Laitteen säilyttäminen
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x

Polttoai

Kaasuti
x
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Jäähdyt

Venttiilin x

Palotila x

Äänenv
x

Ruuvit j x

Tärinän
jouset)

Puhallu
x

Kaasuv x

Johdin
x

Turvata
, BR 550, BR 600

suosittelee, että annat tämän STIHL-
n tehtäväksi

o- ja hoito-ohjeet

at tiedot pätevät normaaleissa käyttöolosuhteissa.
missa olosuhteissa (esim. jos pölyä on paljon) ja pitkiä päiviä 
ä ilmoitettuja aikavälejä on vastaavasti lyhennettävä.
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sa

ne
tarkista silmämääräisesti (kunto, 
tiivisteet) x x

puhdista x

kahva tarkista toiminta x x

odatin vaihda x x

nesäiliön suodatin
vie ammattikorjaajan tarkistettavaksi1) x

vaihdatuta ammattikorjaajalla1) x

nesäiliö puhdista x

n
tarkista joutokäynti x x

säädä joutokäynti

ulppa
säädä kärkiväli x

vaihda 100 käyttötunnin jälkeen

ysilman imuaukot puhdista x

 välys tarkista, säädä tarvittaessa, 139 
käyttötunnin jälkeen

poista karsta 139 käyttötunnin jälkeen 
ja sen jälkeen 150 tunnin välein

aimentimen kipinäsuojus
tarkista

puhdista tai vaihda x

a mutterit (paitsi säätöruuvit) kiristä

vaimenninosat (kumipuskurit, tarkista silmämääräisesti x

vaihdatuta ammattikorjaajalla 1) x x

silman imuaukon suojaristikko
tarkista x x

puhdista

aijeri säädä

tarkista x

vaihda x

rra vaihda x
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Tässä k
ohjeide
laitteen
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Laitetta
säilyttä
huolelli

Käyttäj
vauriois
käyttö- 
jättämis

– mu
mu

– sel
lisä
hyv
sov
huo

– lait
käy

– lait
kilp

– vau
via
lait

at 

ne on 

Kulum
vauri
BR 500, BR 550, 

äyttöohjeessa annettujen 
n noudattaminen vähentää 
 liiallista kulumista ja 
umista. 

 tulee käyttää, huoltaa ja 
ä tässä käyttöohjeessa kuvatulla 
suudella. 

ä on itse vastuussa kaikista 
ta, jotka syntyvät turvallisuus-, 

ja huolto-ohjeiden noudattamatta 
estä. Tämä koskee erityisesti:

iden kuin STIHLin hyväksymien 
utosten tekoa tuotteeseen. 
laisten lisälaitteiden tai 
varusteiden käyttöä, joita ei ole 
äksytty laitteeseen, jotka eivät 
i laitteeseen tai jotka ovat 
nolaatuisia 

teen määräysten vastaista 
ttöä.
teen käyttöä urheilu- tai 
ailutilaisuuksissa.
rioita, jotka ovat syntyneet 

llisia komponentteja käsittävän 
teen käyttämisestä.

Huoltotyöt
Kaikki kohdassa ”Huolto- ja hoito-
ohjeet” mainitut työt on suoritettava 
säännöllisesti. Mikäli käyttäjä itse ei voi 
suorittaa näitä huoltotöitä, työt tulee 
antaa valtuutetun alan ammattilaisen 
tehtäväksi. 

STIHL suosittelee, että huolto- ja 
korjaustyöt annettaan aina STIHL-
kauppiaan suoritettaviksi. STIHL-
kauppiaat saavat säännöllistä 
koulutusta ja STIHLin tuotteita koskevia 
teknisiä tiedotteita. 

Jos nämä työt laiminlyödään, voi 
ilmaantua vaurioita, joista käyttäjän on 
vastattava. Näihin kuuluu mm. 

– riittämättömästä tai liian myöhään 
tehdystä huollosta (esim. ilmansuo-
datin ja polttoainesuodatin) johtuvat 
moottorivauriot, väärä kaasutin-
säätö tai jäähdytys-ilmajärjestelmän 
riittämätön puhdistaminen (imuau-
kot, sylinterinrivat).

– epäasianmukaisesta varastoinnista 
johtuvat korroosio- ja muut seuran-
naisvauriot.

– laitteelle huonolaatuisten varaosien 
käytöstä aiheutuvat vahingot .

Kuluvat osat
Monet moottorilaitteen osat kuluv
normaalisti myös laitetta 
asianmukaisesti käytettäessä ja 
vaihdettava oikeaan aikaan 
käyttötavasta ja käytön kestosta 
riippuen. Näihin kuuluvat mm.:

– suodatin (ilmansuodatin, 
polttoainesuodatin)

– käynnistin
– sytytystulppa
– tärinänvaimentimet

isen minimoiminen ja 
oiden välttäminen
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Tärke
, BR 550, BR 600

   1= suutin suora*
  2= suutin taivutettu*
  3= puhallinputki BR 550 / 600*
  4= puhallinputki BR 500*
  5= puhallinputki BR 500 / 550 / 
  6= hallintakahva
  7= kaasuliipaisin
  8= säätövipu
  9= poimuletku
10= kantovaljaat
11= selkälevy
12= suojaristikko
13= ilmansuodatin
14= polttoainesäiliön korkki

15= sytytysjohdon pistoke
16= äänenvaimennin (jossa 

kipinäsuojus)*
17= kaasuttimen säätöruuvit
18= rikastinnuppi
19= polttoainepumppu
20= käynnistyskahva
21= polttoainesäiliö
22= johdin BR 500 / 550
23= johdin BR 600
#  = konenumero

* ks. "Tähän käyttöohjeeseen"

ät osat

45
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A
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0 
S

C
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Moott

Puhal

Paino

ä 
et 
is-

4/EY 
sista 

STIHL 
Tilavuu
Sylinter
Iskun p
Joutokä
luku:

Ilman e
BR 500
BR 550
BR 600

Ilman v
asenne
BR 500
BR 550
BR 600

Ilman n
asenne
BR 500
BR 550
BR 600

BR 500
BR 550
BR 600

Tekni

1201 

3744 
BR 500, BR 550, 

ori

lusteho

Sytytyslaitteisto

Polttoainejärjestelmä

Käynnistin
Käynnistysnaru: Ø 3,5 mm x 960 mm

Ääni- ja melutaso
Ääni- ja melutason määrityksess
otetaan huomioon käyttöolosuhte
joutokäynti ja nimellinen enimmä
kierrosluku suhteessa 1:6.
.

Lisätietoa tärinädirektiivin 2002/4
työantajalle asettamista vaatimuk
on sivulla www.stihl.com/vib/

4-MIX -moottori
s: 64,8 cm3

in halkaisija: 50 mm
ituus: 33 mm
yntikierros-

2 500 1/min

nimmäisvirtaus
: 1380 m3/h
: 1490 m3/h
: 1720 m3/h

irtaus suuttimen ollessa 
ttuna
: 810 m3/h
: 900 m3/h
: 1210 m3/h

opeus suuttimen ollessa 
ttuna
: 81 m/s
: 89 m/s
: 90 m/s

: 9,9 kg
: 9,7 kg
: 9,5 kg

set tiedot

Periaate: Elektronisesti 
ohjattu magneet-
tosytytys

Sytytystulppa 
(häiriösuojattu): NGK CMR 6 H
Kärkiväli: 0,7 mm

Kaasutin Kaikissa asen-
noissa toimiva 
kalvokaasutin, 
jossa integroitu 
polttoaine-
pumppu

Polttoainesäiliön 
tilavuus: 1,4 l (1400 cm3)
Polttoaineseos: ks. kohtaa 

"Polttoaine"

Vastaava melutaso La EN ISO 1
mukaan
BR 500: 88 dB(A)
BR 550: 94 dB(A)
BR 600: 99 dB(A)

Vastaava äänitehotaso Lwa ISO 
mukaan
BR 500: 97 dB(A)
BR 550: 105 dB(A)
BR 600: 107 dB(A)

Vastaava tärinäarvo a hv,eq
ISO 8662 mukaan
BR 500: 1,4 m/s2

BR 550: 1,6 m/s2

BR 600: 1,8 m/s2
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Lonkka

Suutin 

Suutin 

Lisätiet
erikoisl
asiakas

* ks. 

in 
uolto- 

ava 

olto- ja 

llistä 

TIHLin 
i muita 

sia.
 käyttö 
goittaa 

STIHL 

taa 
ta 
s-
mä 

Eriko
, BR 550, BR 600

vyö

suora*

taivutettu*

oa näistä ja muista 
isävarusteista saa STIHLin 
palvelusta.

"Tähän käyttöohjeeseen"

Laitteen käyttäjä saa suorittaa va
tässä käyttöohjeessa kuvattuja h
ja hoitotöitä.
Suuremmat korjaukset on annett
alan ammattilaisen tehtäväksi.

STIHL suosittelee, että annat hu
korjaustyöt valtuutetun STIHL 
korjaamon suoritettaviksi.
STIHL kauppiaat saavat säännö
koulutusta ja teknisiä tiedotteita.

Käytä korjaustöissä ainoastaan S
tähän laitteeseen hyväksymiä ta
samantasoisia varaosia. Käytä 
ainoastaan korkealaatuisia varao
Huonompilaatuisten varusteiden
voi aiheuttaa tapaturmia tai vahin
laitetta.

STIHL suosittelee alkuperäisten 
varaosien käyttöä.

STIHL alkuperäisvaraosat tunnis
STIHL varaosanumerosta, logos
STIHl ja STIHL varaosatunnu
merkistä (. Pienissä osissa tä
merkki voi olla yksinään.

islisävarusteet Korjausohjeita
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ANDRE
Badstr.
71336 

vahvist
kuvattu

vastaa 
ETY ja 

Tuote o
seuraa
EN ISO
EN 550

Mitattu 
määrite
mukaan

 
.

amat 

un 
 mitä 
lin 
seen, 
uun.

Tyyppi:
Merkki:
Malli:

Sarjatu
Sylinter

Valm
tenm

00
0B

A
02

5 
LÄ
BR 500, BR 550, 

AS STIHL AG & Co. KG
 115
Waiblingen

aa, että uusi, seuraavassa 
 kone

direktiivien 98/37/EY, 89/336/
2001/14/EY määräyksiä.

n kehitetty ja valmistettu 
vien normien mukaisesti: 

12100, EN 61000-6-1, 
12.

ja taattu äänitehotaso on 
tty direktiivin 2001/14/EY, liite V 
 normia ISO 11094 käyttäen.

Mitattu äänitehotaso: 
BR 500: 99 dB(A)
BR 550: 106 dB(A)
BR 600: 108 dB(A)

Taattu äänitehotaso: 
BR 500: 100 dB(A)
BR 550: 107 dB(A)
BR 600: 109 dB(A)

Teknisten asiakirjojen säilytys:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG 
Produktzulassung

Waiblingen, 01.09.2004

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Steinhauser
Toimialajohtaja/
Tuoteryhmähallinto/Tekniset palvelut

Kaikki STIHLin tuotteet täyttävät
korkeimmatkin laatuvaatimukset

Riippumaton elin on todistanut 
STIHLille, että kaikki sen valmist
tuotteet täyttävät 
laatujohtamisjärjestelmille asetet
kansainvälisen normin ISO 9001
tulee tuotekehitykseen, materiaa
hankintaan, tuotantoon, asennuk
dokumentointiin ja asiakaspalvel

puhallinlaite
STIHL
BR 500, 
BR 550, 
BR 600 

nnus: 4282
itilavuus: 64,8 cm3

istajan CE-vaatimus-
ukaisuusvakuutus

Laatutodistus
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