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Austatud klient,

palju tänu, et olete otsustanud osta 
firma STIHL kvaliteettoode.

Käesoleva toote valmistamisel on 
kasutatud kaasaegset 
tootmistehnoloogiat ja ulatuslikke 
kvaliteedi tagamise meetmeid. 
Me püüame teha kõik, et Te oleksite 
selle seadmega rahul ja töötamine 
sellega oleks meeldiv.

Kui Teil on seadme kohta küsimusi, 
pöörduge palun seadme müüja või 
otse meie turustusfirma poole.

Teie 

            Hans Peter Stihl
1

Verwendete Distiller 5.0.x Joboptions
Dieser Report wurde automatisch mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v1.0.4" der IMPRESSED GmbH erstellt.Sie koennen diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 4.0.5 und 5.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de herunterladen.ALLGEMEIN ----------------------------------------Dateioptionen:     Kompatibilität: PDF 1.3     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja     Piktogramme einbetten: Ja     Seiten automatisch drehen: Zusammen pro Datei     Seiten von: 1     Seiten bis: Alle Seiten     Bund: Links     Auflösung: [ 1200 1200 ] dpi     Papierformat: [ 652 624 ] PunktKOMPRIMIERUNG ----------------------------------------Farbbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 600 dpi     Downsampling für Bilder über: 600 dpi     Komprimieren: Ja     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja     JPEG-Qualität: Mittel     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitGraustufenbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 600 dpi     Downsampling für Bilder über: 600 dpi     Komprimieren: Ja     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja     JPEG-Qualität: Hoch     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitSchwarzweiß-Bilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 600 dpi     Downsampling für Bilder über: 600 dpi     Komprimieren: Ja     Komprimierungsart: CCITT     CCITT-Gruppe: 4     Graustufen glätten: Nein     Text und Vektorgrafiken komprimieren: JaSCHRIFTEN ----------------------------------------     Alle Schriften einbetten: Ja     Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein     Wenn Einbetten fehlschlägt: IgnorierenEinbetten:     Immer einbetten: [ /Arial-BoldMT /ArialMT ]     Nie einbetten: [ ]FARBE(N) ----------------------------------------Farbmanagement:     Farbumrechnungsmethode: Alle Farben zu sRGB konvertieren     Methode: StandardArbeitsbereiche:     Graustufen ICC-Profil: None     RGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1     CMYK ICC-Profil: U.S. Web Coated (SWOP) v2Geräteabhängige Daten:     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Nein     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein     Transferfunktionen: Beibehalten     Rastereinstellungen beibehalten: NeinERWEITERT ----------------------------------------Optionen:     Prolog/Epilog verwenden: Nein     PostScript-Datei darf Einstellungen überschreiben: Ja     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein     Illustrator-Überdruckmodus: Ja     Farbverläufe zu weichen Nuancen konvertieren: Ja     ASCII-Format: NeinDocument Structuring Conventions (DSC):     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja     DSC-Warnungen protokollieren: Nein     Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja     EPS-Info von DSC beibehalten: Nein     OPI-Kommentare beibehalten: Nein     Dokumentinfo von DSC beibehalten: JaANDERE ----------------------------------------     Distiller-Kern Version: 5000     ZIP-Komprimierung verwenden: Ja     Optimierungen deaktivieren: Nein     Bildspeicher: 524288 Byte     Farbbilder glätten: Nein     Graustufenbilder glätten: Nein     Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja     sRGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1ENDE DES REPORTS ----------------------------------------IMPRESSED GmbHBahrenfelder Chaussee 4922761 Hamburg, GermanyTel. +49 40 897189-0Fax +49 40 897189-71Email: info@impressed.deWeb: www.impressed.de

Adobe Acrobat Distiller 5.0.x Joboption Datei
<<     /ColorSettingsFile ()     /AntiAliasMonoImages false     /CannotEmbedFontPolicy /OK     /ParseDSCComments true     /DoThumbnails true     /CompressPages true     /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /MaxSubsetPct 100     /EncodeColorImages true     /GrayImageFilter /DCTEncode     /Optimize true     /ParseDSCCommentsForDocInfo true     /EmitDSCWarnings false     /CalGrayProfile (None)     /NeverEmbed [ ]     /GrayImageDownsampleThreshold 1.0     /UsePrologue false     /GrayImageDict << /QFactor 0.9 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     /AutoFilterColorImages true     /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /ColorImageDepth -1     /PreserveOverprintSettings false     /AutoRotatePages /All     /UCRandBGInfo /Remove     /EmbedAllFonts true     /CompatibilityLevel 1.3     /StartPage 1     /AntiAliasColorImages false     /CreateJobTicket false     /ConvertImagesToIndexed true     /ColorImageDownsampleType /Bicubic     /ColorImageDownsampleThreshold 1.0     /MonoImageDownsampleType /Bicubic     /DetectBlends true     /GrayImageDownsampleType /Bicubic     /PreserveEPSInfo false     /GrayACSImageDict << /VSamples [ 1 1 1 1 ] /QFactor 0.4 /Blend 1 /HSamples [ 1 1 1 1 ] /ColorTransform 1 >>     /ColorACSImageDict << /VSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 0.76 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /ColorTransform 1 >>     /PreserveCopyPage true     /EncodeMonoImages true     /ColorConversionStrategy /sRGB     /PreserveOPIComments false     /AntiAliasGrayImages false     /GrayImageDepth -1     /ColorImageResolution 600     /EndPage -1     /AutoPositionEPSFiles true     /MonoImageDepth -1     /TransferFunctionInfo /Preserve     /EncodeGrayImages true     /DownsampleGrayImages true     /DownsampleMonoImages true     /DownsampleColorImages true     /MonoImageDownsampleThreshold 1.0     /MonoImageDict << /K -1 >>     /Binding /Left     /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated (SWOP) v2)     /MonoImageResolution 600     /AutoFilterGrayImages true     /AlwaysEmbed [ /Arial-BoldMT /ArialMT ]     /ImageMemory 524288     /SubsetFonts false     /DefaultRenderingIntent /Default     /OPM 1     /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode     /GrayImageResolution 600     /ColorImageFilter /DCTEncode     /PreserveHalftoneInfo false     /ColorImageDict << /QFactor 0.9 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     /ASCII85EncodePages false     /LockDistillerParams false>> setdistillerparams<<     /PageSize [ 595.276 841.890 ]     /HWResolution [ 1200 1200 ]>> setpagedevice



eesti

Käesoleva kasutamisjuhendi 
selgituseks
Sümbolid

Kõigi seadmel olevate sümbolite 
selgitused leiate käesolevast 
kasutamisjuhendist. 

Kasutamise kirjeldusi näitlikustavad 
joonised.

Tekstilõikude tähised

Toodud kasutamisjuhised võivad olla 
erinevalt tähistatud:

: töösamm, mis ei ole otseselt 
joonisega seotud

Otseselt ülal- või kõrvaltoodud joonisega 
seotud töösammule viitab 
järjekorranumber. 
Näiteks:

1 = Vabastage kruvi

2 = Kang ...

Lisaks töösammude kirjeldusele on 
käesolevas juhendis täiendavaid 
tekstilõike, mis on tähistatud alljärgnevate 
sümbolitega:

Hoiatus õnnetusjuhtumite ja 
vigastuste ohu ning suure materiaalse 
kahju ohu eest.

Hoiatus! Oht kahjustada seadet või 
selle osi.

Märkus, mis ei ole küll hädavajalik 
seadme käsitsemiseks, kuid selgitab 
seadme töötamist ja aitab 
suurendada selle kasutegurit.

Keskkonnasõbraliku kasutamise 
juhend keskkonnakahjude 
vältimiseks.

Tarnemaht / Varustus

Käesolevas kasutamisjuhendis 
käsitletakse erineva tarnemahuga 
mudeleid. Detailid, mida kõigil 
mudelitel ei esine ning nende 
kasutamise juhendid on tähistatud *. 
Tarnemahus mittesisalduvad, * 
tähistatud detailid on STIHLi 
edasimüüjate juures saadaval 
lisavarustusena.

Tehnilised arendused

STIHL teeb pidevalt tööd kõigi masinate ja 
seadmete edasiseks täiustamiseks, 
seetõttu jätame endale õiguse teha 
muudatusi tarnemahus vormi, tehnika ja 
varustuse osas. 

Käesoleva kasutamisjuhendi andmed ja 
joonised ei anna seetõttu alust nõuete 
esitamiseks.
2 FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R



eesti

Ohutusjuhised ja töövõtted
Mootorvikatiga töötamisel 
tuleb rakendada erilisi 
ohutusabinõusid, sest tänu 
kiiresti liikuvale 
lõikemehhanismile töötab 
mootorvikat käsivikatist 

oluliselt suurema kiirusega. 

Lugege enne seadme 
esimest kasutamist 
tähelepanelikult läbi kogu 
kasutusjuhend ja hoidke 
see hoolikalt alles. 
Kasutusjuhendi eiramine 

võib olla eluohtlik.

Järgige kohalikke, nt. ametiliitude, 
sotsiaalkindluse ja töökaitsega jms. 
tegelevate asutuste ohutusnõudeid.

Kui te kasutate seadet esmakordselt: 
Laske müüjal või vastava ala spetsialistil 
endale selgitada, kuidas sellega ohutult 
ringi käia – või tehke läbi vastavad 
kursused.

Alaealised ei tohi mootorseadmetega 
töötada – välja arvatud üle 16-aasta 
vanused, kellel on lubatud 
mootorseadmeid kasutada kutseõppel 
spetsialisti järelevalve all.

Veenduge, et tööpiirkonnas ei oleks lapsi, 
loomi ja kõrvalisi isikuid.

Kui te seadet ei kasuta, pange see ära 
ohutusse kohta. Kindlustage seade 
asjatundmatu kasutamise vastu.

Seadme kasutaja vastutab teistele 
isikutele või nende varale põhjustatud 
õnnetuste ja ohtude eest.

Andke mootorsaagi kasutada või 
laenutage seda ainult isikutele, kes 
tunnevad seadet ja oskavad seda 
käsitseda – andke seadmega alati kaasa 
kasutusjuhend.

Mootorseadmega töötav isik peab olema 
puhanud, terve ja heas vormis.

Isikud, kellel on füüsiline pingutus tervise 
tõttu vastunäidustatud, peavad enne 
seadme kasutamist konsulteerima oma 
arstiga. 

Kui teil on südamestimulaator: Seadme 
süütesüsteem tekitab väga madala 
elektromagnetilise välja, mis võib 
mõjutada teatud tüüpi 
südamestimulaatoreid. Terviseriskide 
vältimiseks soovitab STIHL eelnevalt 
konsulteerida raviarsti ja 
südamestimulaatori tootjaga.

Ärge kasutage mootorseadmeid, kui Te 
olete tarvitanud alkoholi, reaktsioonivõimet 
pärssivaid ravimeid või uimasteid.

Kasutage mootorvikatit ainult rohu 
niitmiseks ning võsa, põõsaste, puhmaste, 
väikeste puude jms. lõikamiseks ja 
kasutage alati vastavaid lõikemehhanisme. 

Seadme kasutamine muul eesmärgil on 
keelatud ning võib põhjustada õnnetusi või 
rikkuda seadme. Ärge tehke seadme 
juures mingeid muudatusi – ka see võib 
olla ohtlik või vigastada seadet.
3FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R
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Kasutage üksnes neid lõikemehhanisme ja 
lisaseadmeid, mida STIHL lubab selle 
seadmega kasutada, või mis on nendega 
tehniliselt identsed. Soovitame 
sellekohaste küsimustega pöörduda 
STIHLi müüja poole. Kasutage üksnes 
kvaliteetseid instrumente või varuosi. 
Vastasel juhul riskite õnnetuste või 
seadme rikkumisega.

STIHL soovitab kasutada STIHLi 
originaalinstrumente ja -varuosi, mis 
vastavad optimaalselt seadmele ja 
kasutaja vajadustele.

Mootorvikati kaitseseadeldised ei suuda 
teid kaitsta kõikide esemete eest, mis 
võivad töötamise ajal lõikemehhanismi 
ette jääda ja eemale lennata (kivid, 
klaasikillud, traat jms.). Võõrkehad võivad 
ümbritsevatelt esemetelt tagasi põrkuda ja 
tekitada vigastusi.

Riietus ja varustus

Kandke nõuetekohast riietust ja varustust.

Riietus peab olema 
otstarbekohane ega tohi 
takistada liikumist. Kandke 
liibuvaid rõivaid – mitte 
töökitlit, vaid 
kombinesooni.

Ärge kandke rõivaid, mis võivad puude või 
okste külge kinni jääda, sh. salli, lipsu ja 
ehteid. Kui Teil on pikad juuksed, siduge 
need kokku ja katke pearäti, mütsi, 
kaitsekiivriga vms.

Kaitsejalatsid
Kandke libisemiskindla 
talla ja terasest 
kannakapiga 
kaitsejalatseid. 

Üksnes lõikepeadega töötamisel on 
lubatud kanda alternatiivseid tugevaid, 
libisemiskindla tallaga jalatseid.

Kasutage metsatöödel ja 
töötamisel kõrges võsas 
ning kaitseks allakukkuvate 
okste jms. eest 
kaitsekiivrit. Kasutage 
näokaitset ja tingimata ka 

kaitseprille – ülespaiskuvate ja 
eemalelenduvate esemete oht. 

Tähelepanu! Ainult näokaitsest ei piisa 
silmade kaitsmiseks

Kasutage individuaalseid 
mürakaitsevahendeid – näiteks 
kõrvatroppe.

Kasutage tugevast 
materjalist – soovitavalt 
nahast – kaitsekindaid.

STIHL pakub suures valikus 
isikukaitsevahendeid.
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Mootorseadmete transportimine

Seisake alati mootor. 

Mootorseadmete transportimisel kandke 
seda kanderihmast või balansseeritult 
kaitsetorust. 
Juhul, kui seadmel puudub kanderihm, 
peab metallist lõikeseadeldise katma 
transpordikaitsega.

Liiklusvahendites: Kaitske seadet 
ümberkukkumise, vigastuse ja kütuse 
väljavoolamise eest.

Tankimine

Bensiin on kergestisüttiv 
aine – 
hoiduge eemale lahtisest 
tulest – ärge loksutage 
kütust maha.

Enne tankimist lülitage mootor välja.

Laske mootoril enne tankimist maha 
jahtuda – kütus võib üle voolata – 
süttimisoht!

Avage kütusepaagi kork ettevaatlikult ja 
laske ülerõhul aeglaselt langeda, et vältida 
kütuse väljapritsimist.

Tankige seadet ainult hästiõhutatavates 
kohtades. Kui kütust läks maha, 
puhastage seade viivitamatult – kütuse 
sattumisel riietele vahetage kohe riided.

Mootorseadmete kütusepaakidel võivad 
seeriati olla erinevad korgid.

Keermega kork tuleb 
pärast tankimist võimalikult 
kõvasti kinni keerata.

Tiibklapiga e. 
bajonettsulgur tuleb 
korralikult peale panna, 
keerata kuni tõkiseni ja 
sang tagasi lasta.

Nii väheneb oht, et kork avaneb töö ajal 
mootori vibratsiooni tõttu ja kütus voolab 
välja.

Kontrollige, et ei oleks kütuseleket – 
kütuselekkega ei tohi mootorit käivitada – 
eluohtlike põletuste oht!
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Enne käivitamist

Kontrollige mootorseadme korrasolekut – 
järgige kasutusjuhendi vastavaid 
peatükke:

– Lõikemehhanism, kaitseseadeldis, 
käepide ja kanderihm peavad olema 
nõuetekohaselt kombineeritud ning 
kõik seadme detailid korralikult 
paigaldatud.

– Universaal-/stopplüliti peab liikuma 
kergelt asendisse STOP või 0.

– Gaasitrikli blokaator (kui on olemas) 
ja gaasitrikkel peavad liikuma kergelt 
– gaasitrikkel peab ise 
tühikäiguasendisse tagasi minema.

– Kontrollige, et süüteküünla piip oleks 
kindlalt paigas – logisev piip võib 
põhjustada sädeme, mis süütab 
väljavoolava kütuse-õhusegu – 
süttimisoht!

– Lõikemehhanism või lisainstrument: 
peab olema korralikult paigaldatud, 
kindlalt kinnitatud ja laitmatus korras.

– Kontrollige enne töö alustamist, et 
kaitseseadeldised (nt. 
lõikemehhanismi kaitse, tööketas jne.) 
oleksid terved ja kulumata. 
Kahjustatud detailid tuleb välja 
vahetada. Ärge kasutage seadet, kui 
kaitseseadeldis on katki või tööketas 
kulunud (kiri ja nooled ei ole enam 
nähtavad).

– Ärge tehke teenindus- ja 
turvaelementide juures mingeid 
muudatusi

– Seadme ohutuks juhtimiseks peavad 
käepidemed olema puhtad ja kuivad.

– Reguleerige kanderihm ja 
käepide(med) vastavalt oma 
pikkusele. Järgige lõigu "Kanderihma 
pealepanemine – mootorseadme 
balansseerimine" nõudeid 

Ärge kasutage kunagi mittekorras 
mootorseadmeid – õnnetuste oht!

Kui te kasutate seadet kanderihmadega, 
harjutage, kuidas seadmest hädaolukorras 
kiiresti vabaneda. Ärge laske harjutamise 
ajal seadet maha kukkuda, see võib 
puruneda.

Mootori käivitamine

Mootorit võib käivitada tankimiskohast 
vähemalt 3 meetri kaugusel – ja mitte 
kunagi sulatud ruumis.

Jälgige, et Te seisaksite käivitamise ajal 
kindlas asendis stabiilsel pinnal. Hoidke 
seadet kõvasti kinni – lõikemehhanism 
võib käivitamisel pöörlema hakata ja ei tohi 
sellepärast puutuda maad ega teisi 
esemeid.

Mootorseadmega võib töötada ainult üks 
isik – ärge lubage kellelgi teisel viibida 
15 m ulatuses töötsoonis – ka käivitamise 
ajal mitte – eemalelenduvad esemed või 
puutumine vastu lõikemehhanismi võivad 
põhjustada vigastusi!

Jälgige, et Te ei puutuks 
vastu pöörlevat 
lõikemehhanismi – 
vigastuste oht!

Ärge käivitage mootorit, 
hoides seadet käes – 
käivitage nii, nagu 
kasutusjuhendis 
kirjeldatud. 
Lõikemehhanism liigub 

peale gaasitrikli vabastamist veel veidi 
aega edasi (mahajooks).

Kontrollige mootori tühikäiku: kui 
gaasitrikkel on vabastatud, ei tohi 
lõikemehhanism mootori tühikäigul kaasa 
liikuda.

Jälgige, et väljuva heitgaasijoa ette või 
kuumale summutipinnale ei satuks 
kergestisüttivaid materjale (näit. puulaaste, 
puukoort, kuiva rohtu, kütust) – 
süttimisoht!
6 FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R
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Seadme hoidmine ja juhtimine

Hoidke seadet alati tugevasti mõlema 
käega käepidemetest kinni. Jälgige alati, 
et te seisaksite kindlalt.

Kahekäe-käepidemega mudelid

hoidke paremat kätt teeninduskäsikul, 
vasakut haardetoru käepidemel.

Ringkäepidemega mudelid

Ringkäepideme ja sangaga 
(sammupiirajaga) ringkäepidemega 
mudelitel hoidke vasakut kätt 
ringkäepidemel, paremat 
teeninduskäsikul.

Töötamise ajal

Ohu korral või hädaolukorras peatage 
viivitamata mootor – viige universaallüliti/
stopplüliti asendisse 0 või d.

15 m ulatuses tööpiirkonnas ei tohi olla 
kõrvalisi isikuid – laialilenduvad esemed 
võivad tekitada vigastusi!
Hoidke sama vahemaad ka ümbritsevate 
esemete (sõidukite, akende) suhtes – 
esemelise kahju oht! 

Jälgige, et mootori tühikäik oleks 
korrektselt reguleeritud ja lõikemehhanism 
jääks peale gaasitrikli vabastamist seisma.

Kontrollige või korrigeerige regulaarselt 
tühikäiku. Kui lõikemehhanism liigub 
tühikäigul kaasa, laske seadet kontrollida 
STIHLi teeninduses.

Ettevaatust töötamisel libeduse, niiskuse ja 
lumega, kallakutel, ebatasasel maal jne. – 
libisemise oht! 

Pidage silmas takistusi: puutüvesid, 
juurikaid - komistamise oht!

Jälgige alati, et te seisaksite kindlalt.

Kui te kasutate kuulmekaitseid, olge eriti 
hoolikas ja tähelepanelik – arvestage, et te 
ei pruugi kuulda ohu eest hoiatavaid hääli 
(karjeid, signaale jms).

Väsimuse ja kurnatuse vältimiseks tehke 
õigeaegselt puhkepause – õnnetuste 
oht!

Töötage rahulikult ja läbimõeldult – ainult 
hea valgustatuse ja nähtavuse korral. 
Tegutsege ettevaatlikult, ohustamata teisi.

Mootor eritab töötamise 
ajal mürgiseid heitgaase, 
mis võivad olla lõhnatud ja 
nähtamatud. Ärge 
kasutage mootorseadmeid 
– sh. katalüsaatoriga 

seadmeid – kunagi suletud või halvasti 
õhutatavates ruumides. 
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Töötamisel kraavides, nõgudes või 
kitsastes tingimustes hoolitsege alati 
piisava õhuvahetuse eest. Eluohtlike 
mürgistuste oht!

Jälgige, et mootorseade ei tekitaks 
töötamisel liigset lärmi või heitgaase – 
ärge laske mootoril tühjalt käia ning andke 
gaasi ainult töötamise ajal.

Ärge suitsetage mootorseadmete 
kasutamise ajal või nende vahetus 
läheduses – süttimisoht! 
Seadme toitesüsteemist võivad lenduda 
kergestisüttivad bensiiniaurud.

Seade võib töötamise ajal eritada 
tervistkahjustavat tolmu, vinet ja suitsu. 
Tugeva tolmu ja suitsu korral kasutage 
hingamiskaitset.

Kui seadet kasutati nõuetele mittevastavalt 
(nt. see sai löögi või kukkus maha), 
kontrollige enne edasist kasutamist 
kindlasti, et seadmel ei oleks vigastusi – vt. 
ka "Enne käivitamist".
Kontrollige eelkõige, et küttesüsteem ei 
lekiks ja turvaseadeldised oleksid 
töökorras. Ärge kasutage mingil juhul 
seadmeid, mis ei ole töökorras. Kahtluse 
korral pöörduge STIHLi teenindusse. 

Ärge töötage kunagi, kui gaasitrikkel on 
käivitusgaasi asendis – siis ei ole võimalik 
reguleerida mootori pöörete arvu.

Ärge töötage 
seadmega, millel 
puuduvad 
nõuetekohased 
lõikemehhanismi 

kaitsed – eemalelenduvad esemed 
võivad tekitada vigastusi!

Tööpiirkonna kontrollimine: 
Kõvad esemed – kivid, 
metallitükid jms. võivad 
töötamise ajal laiali lennata 
– vigastuste oht! – ning 
vigastada nii 

lõikemehhanismi kui esemeid (nt. 
parkivaid sõidukeid, aknaklaase) – 
esemelise kahju oht!

Kui tööpiirkond on piiratud nähtavusega ja 
tihedalt täiskasvanud, olge eriti ettevaatlik.

Niitmisel kõrges rägastikus, põõsaste ja 
hekkide all: niitke maapinnast vähemalt 
15 cm kõrguselt – loomade (näit. siilide) 
vigastamise oht.

Enne seadme juurest lahkumist: 
seisake mootor.

Kontrollige lõikemehhanismi sageli ja 
regulaarselt, eriti siis, kui te täheldate selle 
töötamises märgatavaid muutusi: 

– Lülitage mootor välja, hoidke seadet 
tugevasti kinni ja peatage 
lõikemehhanism, vajutades seda 
vastu maad. 

– Kontrollige lõikemehhanismi seisundit 
ja kinnitust, veenduge, et selles ei 
oleks pragusid.

– Kontrollige, et lõikemehhanism oleks 
piisavalt terav.

– Vahetage nürid või katkised 
lõikemehhanismid viivitamata välja, ka 
peenikeste pragude korral; kontrollige 
metallist lõikemehhanismide 
korrasolekut, koputades vastu 
mehhanismi.

Puhastage lõikemehhanismi pesa 
regulaarselt rohust ja okstest – kõrvaldage 
lõikemehhanismi või kaitse piirkonnas 
tekkinud ummistused.

Lõikemehhanismi vahetamiseks lülitage 
mootor välja ja tõmmake ära süüteküünla 
piip – ettevaatust, vigastuste oht mootori 
juhuslikul käivitumisel!
8 FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R



eesti
Ärge kasutage katkisi või pragunenud 
lõikemehhanisme ega üritage neid 
parandada – näiteks keevitamise või 
sirgeks painutamisega – tagajärjeks võib 
olla mehhanismi deformeerumine ja 
disbalanss.

Puruneva lõikemehhanismi tükid või killud 
võivad suure kiirusega eemale paiskuda – 
ja põhjustada üliraskeid vigastusi!

Lõikepeade kasutamisel

Täiendage lõikemehhanismide 
kaitseseadeldisi kasutusjuhendis 
nimetatud spetsiaalsete lisadetailidega.

Kasutage kaitset üksnes nõuetekohaselt 
paigaldatud noaga, mis lõikab tamiilid 
vajalikule pikkusele.

Käsitsi etteantava tamiiliga seadmed tuleb 
enne tamiili reguleerimist seisma panna – 
vastasel juhul vigastuste oht!

Kui te töötate nõuetevastaselt lubatust 
pikemate tamiilidega, langeb 
mootoripöörete arv. Sellest tingitud siduri 
libisemine põhjustab mootori 
ülekuumenemise ja oluliste osade (näit. 
sidurisüsteemi, korpuse plastdetailide) 
purunemise – näiteks tühikäigul kaasa 
liikuva lõikemehhanismi tõttu – vigastuste 
oht!

Metallist lõikepeade kasutamisel

Teritage metallist lõikemehhanisme 
regulaarselt ja nõuetekohaselt. Nürid või 
valesti teritatud terad koormavad 
lõikemehhanismi – pragunenud või 
purunenud detailidest tulenev 
vigastuste oht!

Vibratsioon

Mootorseadme kasutamine pikemat aega 
võib põhjustada vibratsioonist tingitud käte 
verevarustuse häireid ("valged sõrmed").

Üldkehtivat sobivat kasutamiskestust ei ole 
võimalik määrata, kuna see sõltub 
paljudest teguritest.

Kasutamiskestust pikendab:

– käte kaitsmine (soojad kindad)

– pausid

Kasutamiskestust lühendab:

– individuaalne kalduvus halvale 
verevarustusele (tunnused: tihti 
külmad sõrmed, kihelemine)

– madal välistemperatuur

– haardejõudude tugevus (tugev haare 
takistab verevarustust)

Mootorseadme regulaarsel pikaajalisel 
kasutamisel ja vastavate nähtude (näiteks 
sõrmede kihelemine) ilmnemisel on 
soovitatav konsulteerida arstiga.
9FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R
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Hooldus ja remont

Hooldage seadet regulaarselt. Tehke 
üksnes neid hooldus- ja remonditöid, mida 
on kasutusjuhendis kirjeldatud. Laske kõik 
muud tööd teha STIHLi teeninduses. 

STIHL soovitab lasta seadet hooldada ja 
remontida üksnes STIHLi teeninduses. 
STIHL koolitab oma spetsialiste 
regulaarselt ja varustab neid uusima 
tehnilise infoga.

Kasutage üksnes kvaliteetseid varuosi. 
Vastasel juhul riskite õnnetuste või 
seadme rikkumisega. Soovitame 
sellekohaste küsimustega pöörduda 
STIHLi müüja poole.

STIHL soovitab kasutada STIHLi 
originaalvaruosi, mis vastavad 
optimaalselt seadmele ja kasutaja 
vajadustele.

Lülitage seadme remontimisel, 
hooldamisel ja puhastamisel alati mootor 
välja ja võtke ära süüteküünla piip – 
vigastuste oht mootori juhuslikul 
käivitumisel! – Erand: karburaatori ja 
tühikäigu reguleerimine.

Ärge hooldage ega hoidke seadet lahtise 
tule lähedal – kütus on tuleohtlik! 

Kontrollige regulaarselt kütuspaagi korgi 
tihedust.

Kasutage üksnes töökorras, STIHLi poolt 
lubatud süüteküünlaid – vt. "Tehnilised 
andmed".

Kontrollige süütejuhet (korras isolatsioon, 
kindel ühendus).

Kui süütejuhe või -küünal on maha võetud, 
tohib mootorit käivitusseadeldisest 
käivitada üksnes eeldusel, et 
universaallüliti / stopplüliti on asendis 
STOP või 0 – väljaspool silindrit tekkiv 
säde võib põhjustada tulekahju.

Kontrollige, et summuti oleks töökorras.

Ärge kasutage seadet kunagi katkise 
summutiga või ilma summutita – 
tulekahju oht! – kuulmiskahjustuse 
oht!

Ärge puudutage kuuma summutit – 
põletusoht!

Seadme vibratsioon sõltub vibratsiooni 
summutavate elementide seisukorrast – 
kontrollige neid regulaarselt.

Kaitseseadeldistel olevad 
sümbolid

Lõikemehhanismi kaitse peal olev nool 
tähistab lõikemehhanismi pöörlemise 
suunda.

Kasutage kaitset 
ainult koos 
lõikepeadega – 
ärge kasutage 
metallist 

lõikemehhanisme.
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Kanderihm*

: Kasutage kanderihma

: Riputage töötava mootoriga 
mootorvikat kanderihma külge 
rippuma.

Murulõiketeri ja võsanuge peab 
kasutama koos ühe kanderihmaga (ühe 
õla rihm)!

Ketassaelehti peab kasutama üle 
mõlema õla kasutatava rihmaga, mis on 
varustatud kiiravamisseadmega!

* vaata "Käesoleva kasutamisjuhendi 
selgituseks"

Tamiiliga lõikepead

Aiapostide, puude jne ümbert lõikamiseks 
- puukoore kahjustused on väiksemad.

 Ärge asendage tamiili terastraadiga 
– 
vigastuste oht!

Kunstmaterjalist nugadega 
lõikepea 
STIHL PolyCut

Ebaühtlaste äärtega murualade niitmiseks 
(ilma postide, aedade, puude ja sarnaste 
takistusteta).

Jälgige kulumise markeeringuid! 

Kui lõikepeal PolyCut on üks 
markeeringutest alla läbimurdunud (nool): 
ärge kasutage enam seda lõikepead ja 
asendage see uuega! Vigastuste oht 
eemale paiskuvate tööriista osade tõttu! 

Tingimata jälgige PolyCut lõikepea 
hooldusjuhiseid!
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Tagasilöögi oht metallist 
lõikemehhanismide korral

Metallist lõikemehhanismide 
(rohulõikeketas, võsanuga, hekselnuga, 
saeketas) kasutamisel tekib mehhanismi 
kokkupuutel takistusega (puutüvi, oks, 
känd, kivi vms) tagasilöögioht. Seade 
liigub sealjuures tagasi – instrumendi 
pöörlemissuunale vastupidises suunas.

Kõrgendatud tagasilöögi oht on siis, kui 
tööriista musta osaga tabatakse takistust.

Rohulõikeketas 

Ainult muru ja umbrohu lõikamiseks – 
juhtige seadet nagu vikatit.

Tähelepanu! Vale kasutamine võib 
rikkuda rohulõikeketta – 
eemalelenduvad esemed võivad tekitada 
vigastusi! 

Kui rohulõikeketas on tuntavalt nüri, 
teritage seda vastavalt juhisele.

Võsanuga

vana tiheda muru, metsistunud kasvude ja 
võsa lõikamiseks – noorte maksimaalselt 
2 cm tüve läbimõõduga võrsete 
lõikamiseks – ärge lõigake jämedamaid 
puutüvesid – õnnetuste oht!

Võsanuga “uputada” võssa – võsa 
tükeldatakse. Lõikemehhanism ei tohi 
sealjuures olla puusadest kõrgemal.

Selle töötehnika juures on vajalik äärmine 
ettevaatus. Mida suurem on 
lõikemehhanismi kaugus maapinnast, 
seda suurem on osade laialilendamise oht 
– vigastuste oht!

Lõigates muru ja noori võrseid hoidke 
seadet nagu vikatit võimalikult maapinna 
lähedal.
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Tähelepanu! Ebaõigel kasutamisel võib 
võsanuga laialilendavate osade tõttu 
kahjustuda vigastuste oht! 

Õnnetuste ohu vältimiseks pidada 
tingimata kinni järgmisest:

– vältida kokkupuudet kivide, metallist 
esemete või muu sarnasega

– mitte lõigata üle 2 cm läbimõõduga 
puid ja põõsaid – kasutada saeketast.

– kontrollida regulaarselt võsanoa 
korrasolekut – kahjustunud võsanuga 
mitte kasutada

– võsanuga regulaarselt (nähtava 
nüriduse korral) teritada ja vajadusel 
balansseerida (edasimüüja juures)

Saeketas

Põõsaste ja puude lõikamiseks:

Kuni 4 cm läbimõõduga tüvede korral 
lõigata mootorvikatiga.

Kuni 7 cm läbimõõduga tüvede korral 
kasutada võsalõikurit.

Parim lõiketulemus saavutatakse täisgaasi 
ja ühtlase survega lõikamisel.

Saekettaid kasutada ainult 
lõikemehhanismi läbimõõduga sobiva 
takistusega.

Tingimata vältida saeketta 
kokkupuudet kivide ja maapinnaga – 
mõrade tekkimise oht. 
Saeketast regulaarselt ja 
eeskirjadekohaselt teritada – nürid 
hambad võivad tekitada mõrasid ja 
saeketta purunemist – õnnetuste 
oht!

Puude langetamisel hoida järgmise 
töökohaga vähemalt kahe tüve pikkust 
vahet.

Tagasilöögi oht!

Mustaga märgitud piirkonnas on 
tagasilöögi oht tugevalt kõrgendatud: 
selles piirkonnas ärge kunagi alustage 
lõikamist ja ärge kunagi teostage 
lõikamist!

Ka halliga märgitud piirkonnas on 
tagasilöögi oht: seda piirkonda tohivad 
tööks kasutada vaid kogemuste ja selleks 
spetsiaalselt koolituse saanud isikud ning 
eriliste töötehnikate teostamiseks.

Valgega märgitud piirkonnas on võimalik 
kergelt ning vähese tagasilöögi ohuga 
töötada. Lõikamist alustada alati selles 
piirkonnas.
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Lõikemehhanismi, kaitse, käepideme ja kanderihma lubatud 
kombinatsioonid
Lõikemehhanismid

  1 Lõikepea STIHL SuperCut 20-2 

  2 Lõikepea STIHL AutoCut 25-2 

  3 Lõikepea STIHL AutoCut 30-2 

  4 Lõikepea STIHL TrimCut 30-2 

  5 Lõikepea STIHL PolyCut 20-3 

  6 Lõikepea STIHL FixCut 25-2 

  7 Rohulõiketera 230-2 *

  8 Rohulõiketera 230-4 *

  9 Rohulõiketera 230-8 *

10 Rohulõiketera 250 *

11 Saeleht 200, teravhambaline *

12 Saeleht 200, meiselhambaline *

* ei ole lubatud mudelitega FS 200 R ja 
FS 250 R (ringkäepidemega), mille 
kaal on 6,7 kg – vt "Tehnilised 
andmed"

Rohulõikekettad, võsanoad ja saekettad, 
mis on valmistatud muust materjalist peale 
metalli, ei ole lubatud.

Kaitseseadeldised

13 Kaitse ainult lõikepeadele

14 Kaitseseadeldis koos
15 Kaitseserva ja noaga kõikidele 

metallist lõikemehhanismidele ja 
võsanugadele (vt. "Kaitseseadeldiste 
paigaldamine")

16 Kaitse ilma põlle ja noata kõikidele 
metallist lõikemehhanismidele ja 
võsanoale

17 Kaitse saelehtedele

Käepidemed

18 Ringkäepide

19 Ringkäepide koos
20 Sangaga (sammupiirajaga)

21 Kahekäe-käepide

Kanderihmad

22 Õlarihm lubatud

23 Õlarihm kohustuslik 

24 Kandetraksid lubatud 

25 Kandetraksid kohustuslikud 

Varustus

Mootorvikati täisvarustusse kuuluvad:

– lõikemehhanism

– kaitse

– käepide

– kanderihm

Lubatud kombinatsioonid

Sõltuvalt lõikemehhanismist, valige õige 
kombinatsioon järgmisel leheküljel olevast 
tabelist!

Turvalisuse huvides on lubatud 
kombineerida üksnes ühel tabelireal 
olevaid lõikemehhanisme, kaitseid, 
käepidemeid ja kanderihmasid. 
Muud kombinatsioonid on keelatud – 
õnnetuste oht!

Lõikepäid (1, 2, 3, 4, 5 ja 6) tohib 
kasutada kahekäe-käepideme või 
ringkäepidemega mootorvikati juures.

Rohulõiketeri (metall; 7, 8 ja 9) tohib 
kasutada ainult kahekäe-käepideme ja 
sangaga ringkäepidemega mootorvikati 
juures.

Võsanuge (metall; 10) tohib kasutada 
ainult kahekäe-käepideme ja sangaga 
ringkäepidemega mootorvikati juures.

Saelehti (metall; 11 ja 12) tohib kasutada 
ainult kahekäe-käepidemega mootorvikati 
juures.

Ärge puutuge vastu pöörlevat 
lõikemehhanismi – õnnetuste oht!
14 FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R
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Lõikemehhanism Kaitse Käepide Kanderihm
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Lubatavad 
paigaldusvahendid

Kahekäe-käepideme 
paigaldamine 
STIHLil on paigaldusvahendid, mille abil 
saab ainuotstarbelisest FS-seadmest luua 
uusi seadmekombinatsioone.

1) Ringkäepidemel olev sang 
(sammupiiraja) on vajalik Kinnitusklambrite paigaldamine

1 = hoidke kinni alumisest 
kinnitusklambrist ja 

2 = ülemisest kinnitusklambrist

3 = keerake kapselpolt välja

Pärast kapselpoldi väljakeeramist on 
detailid lahti ning kaks vedru – (4) ja 
(5) – suruvad need laiali!

: tõmmake kapselpolt välja

6 = võtke seib (kui see on olemas) 
ülemisest kinnitusklambrist välja

: eemaldage kinnitusklambrid

Vedrud (4) ja (5) jäävad alumisse 
kinnitusklambrisse!

Käepideme toru kinnitamine

7 = asetage käepideme toru selliselt 
1 = alumisse kinnitusklambrisse, et 

vahekaugus A ei ületaks 15 cm 
(6 tolli) 

: asetage ülemine kinnitusklamber 
peale ja hoidke mõlemat klambrit 
koos

: asetage kapselpolt koos sellele 
asetatud seibiga kuni lõpuni läbi 
mõlema klambri – hoidke kõiki detaile 
kinni ja kinnitage

Paigaldus-
vahend

Kasutamine

BF 1) Mullakultivaator

BC 35 1) Mullakultivaator
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: asetage kogu kinnitatud detailikogum 
kapselpoldiga mootori suunas 

8 = haardetorule

: vajutage kapselpolt kuni lõpuni 
haardetorule ja keerake sisse, kuid 
mitte täiesti kinni

: asetage käepideme toru varre suhtes 
risti – kontrollige mõõtu A

: keerake kapselpolt kinni

Teeninduskäsiku paigaldamine

Keerake
  9= kruvi välja,
10= mutter jääb sealjuures 
11= teeninduskäsikusse

: lükake teeninduskäsik
12 gaasihoovaga reduktori suunas
  7= käepideme torule, kuni
13= avad on kohakuti

: keerake kruvi sisse ja pingutage

Gaasitrossi kinnitamine

Gaasitrossi ei tohi murda ega väikese 
raadiusega paigaldada – gaasitross 
peab olema kergelt liigutatav.

Vajutage
14= gaasitross
15= gaasitrossi hoidikusse

Gaasitrossi reguleerimine*

tõkestiga teeninduskäsikute korral*:

: edasi punktis "Gaasitrossi 
reguleerimine"

* vaata "Käesoleva kasutamisjuhendi 
selgituseks"
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Ringkäepideme 
paigaldamine
Käepideme toru liigutamine

transpordiasendisse

3 = vabastage kapselpolt ja keerake nii 
palju välja, kuni 

7 = käepideme toru saab kellaosuti 
suunas keerata

: keerake käepideme toru 90° ja viige 
seejärel alla

: keerake kapselpolt kinni

tööasendisse

: keerake ja liigutage käepideme toru 
ülaltoodule vastupidises järjekorras ja 
vastupäeva

Sangaga ringkäepideme 
paigaldamine

1 = Pange nelikantmutrid
2 = sanga sisse, nii et avad on kohakuti

3 = asetage hoidja
4 = ringkäepidemesse ja pange need 

koos
5 = kaitsetorule. 

6 = Paigaldage hoidja

2 = paigaldage sang –
Jälgige asendit!

: pange avad kohakuti

7 = pange kruvid avadesse ja keerake 
kindlalt sanga sisse.

: edasi vt "Ringkäepideme kinnitamine"
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Gaasitrossi reguleerimine*
ainult kahekäe-käepide
Ilma sangata ringkäepideme 
paigaldamine

3 = asetage hoidja
4 = ringkäepidemele ja mõlemad koos
5 = kaitsetorule.

6 = Paigaldage hoidja

: pange avad kohakuti

7 = seibid asetada
8 = kruvidele ning need torgata omakorda 

avadesse, nendele
1 = keerata nelikantmutrid – 

kuni korpuseni

: edasi vt "Ringkäepideme kinnitamine"

Ringkäepideme kinnitamine

  4= ringkäepide kinnitage 
  A ca 20 cm kaugusel enne
  9= juhtkäepidet 

: paigaldage ringkäepide

: keerake kruvid tugevalt kinni – juhul 
kui vaja, kontramutriga

10= hülss*

* vaata "Käesoleva kasutamisjuhendi 
selgituseks"

Korrektselt reguleeritud gaasitross 
tagab õige täisgaasi, käivitusgaasi ja 
tühikäigu.

Reguleerige gaasitrossi ainult siis, kui 
seade on täielikult komplekteeritud – 
teeninduskäsik peab olema 
tööasendis.

: vajutage teeninduskäsiku tõkesti 
sobiva tööriistaga soone lõppu
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Kandeaasa* paigaldamine Kaitseseadeldise 
paigaldamine
1 = vajutage gaasitrikli blokaator ja 
2 = gaasitrikkel lõpuni sisse (täisgaasi 

asend) – gaasitross läheb õigesti 
paika

: Kandeaasa asend: vt. "Tähtsamad 
detailid".

1 = asetage klambri kruvikeerme kohad 
vasakul ümber varre (kasutaja poolt)

: Suruge hoidja labad kokku ja hoidke 
neid kinni.

2 = keerake sisse kruvi mõõdus M 6 x 14

: sättige paigale kinnitusklamber

: keerake kruvi tugevalt kinni

* vaata "Käesoleva kasutamisjuhendi 
selgituseks"

Kaitse paigaldamine

1 = Kaitse sobib kõigile 
lõikemehhanismidele!

2 = Kaitset on lubatud kasutada ainult 
lõikepeadel!

: Asetage kaitse reduktorile.

3 = Seadke alus paika.

: Keerake sisse kruvid M 5 x 18 ja 
pingutage.
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Lõikemehhanismi 
paigaldamine
Trimmikaitsme serva ja noa 
paigaldamine

Lõikepea kasutamisel peavad 
nimetatud detailid olema kaitsele (1) 
paigaldatud!

Asetage
1 = trimmikaitsme serva alumine 

juhtsoon

4 = kaitse liistule ja lükake sisse.

5 = Lükake nuga trimmikaitsme serva 
ülemisse juhtsoonde ja viige kohakuti 
esimese kinnitus-avaga

: keerake kruvi sisse ja pingutage.

Piiraja paigaldamine

6 = Saekettaga töötamisel tuleb 
paigaldada piiraja!

: asetage piiraja reduktori ääriku peale

keerake
7 = kolm kaasasolevat kruvi M 5 x 18 

kinni

Mootorvikati ettevalmistamine

: Pange mootorvikat maha, 
lõikemehhanismi pesa ülespoole

Lõikemehhanismide 
kinnitusdetailid

Kuna seadmega kaasas olevad 
lõikemehhanismid on erinevad, võivad 
erineda ka tarnitavad kinnitusdetailid. 

Kui seadmel ei ole kinnitusdetaile 
kaasas,

saab sellele paigaldada üksnes 
lõikepäid.

4

1

5

4

00
2B

A
10

3 
K

N

7 7

7

6

00
2B

A
02

8 
K

N

00
2B

A
10

4 
K

N

21FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R



eesti
: Eemaldage transpordikinnitused, 
selleks tõmmake 

1 = voolik
2 = võllilt maha

: Edasi vt. "Lõikepea paigaldamine"

Kui te soovite lõikepea asemele 
paigaldada metallist 
lõikemehhanismi, läheb lisaks vaja 
mutrit (3), tööketast (4) ja surveseibi 
(5) (lisavarustus).

Kui seadmel on kinnitusdetailid 
kaasas,

saab sellele paigaldada nii lõikepäid 
kui ka metallist lõikemehhanisme.

Detailid on olemas

: Eemaldage transpordikinnitused, 
selleks tõmmake 

1 = voolik
2 = võllilt maha

Mutter (3), tööketas (4) ja surveseib 
(5) on seadmega kaasas olevas 
detailikomplektis.

: Edasi vt. "Lõikepea paigaldamine" või 
"Metallist lõikemehhanismi 
paigaldamine"

Detailid on kinnitatud 
reduktori külge

: Edasi vt. "Kinnitusdetailide 
paigaldamine"

Kinnitusdetailide mahavõtmine

: Blokeerige võll – vt. järgmist lõiku 
"Võlli blokeerimine"

: Keerake
3 = mutter 
6 = universaalvõtmega päripäeva 

keerates (vasakkeere)1)

2 = võlli küljest lahti

: Tõmmake
5 = surveseib
2 = võllilt maha

1) Tarnekomplektis olemas või saadaval 
lisavarustusena
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Tööketas (4) on seadmega kaasas 
olevas detailikomplektis.

: Edasi vt. "Lõikepea paigaldamine" või 
"Metallist lõikemehhanismi 
paigaldamine"

Võlli blokeerimine

: Lükake
7 = fikseerimisvarras1) või 

nurkkruvikeeraja1) 

8 = reduktori avasse – kuni tõkiseni – ja 
vajutage kergelt

: pöörake 
2 = võlli, mutrit või lõikemehhanismi – 

kuni varras fikseerub ja võll on 
blokeeritud

1) Tarnekomplektis olemas või saadaval 
lisavarustusena

Lõikepea paigaldamine

Hoidke lõikepea infoleht hoolikalt alles.

STIHL SuperCut 20-2, 
STIHL AutoCut 25-2, 30-2
STIHL TrimCut 30-2, 
STIHL PolyCut 20-3

: Keerake lõikepea kuni tõkiseni 
vastupäeva 

1 = võlli küljest lahti

: Blokeerige võll
: keerake lõikepea kinni

Võlli blokeerimiseks tõmmake 
lõikemehhanism uuesti ära.

STIHL FixCut 25-2

: Asetage lõikepea 
2 = survekettale – 

värvel (nool) peab ulatuma lõikepea 
avasse

Tõmmake
3 = surveseib 
1 = võlli otsa, kuni seib puudutab 

surveketast

: blokeerige võll ja keerake
4 = mutter 
5 = universaalvõtmega võlli külge kinni

Võlli blokeerimiseks tõmmake 
lõikemehhanism uuesti ära.
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Lõikepea mahavõtmine

: Blokeerige võll

STIHL SuperCut 20-2, 
STIHL AutoCut 25-2, 30-2,
STIHL TrimCut 30-2, 
STIHL PolyCut 20-3

: Keerake lõikepead päripäeva

STIHL FixCut 25-2

: Keerake mutter universaalvõtmega 
päripäeva lahti ja võtke võllilt maha. 

Lõdvad mutrid vahetage välja

Tamiili reguleerimine

STIHL SuperCut

Tamiili reguleerimine toimub automaatselt, 
kui tamiil on vähemalt 6 cm pikkune – 
kaitsel paiknev nuga lõikab liiga pikad 
tamiilid optimaalsele pikkusele. 

STIHL AutoCut

: Hoidke liikuvat lõikepead maapinnaga 
paralleelselt – koputage lõikepead 
vastu maad – tamiili antakse ca 3 cm 
järele. 

Kaitsel paiknev nuga lõikab liiga pikad 
tamiilid optimaalsele pikkusele – 
sellepärast ärge koputage lõikepead vastu 
maad mitu korda järjest!

Tamiili saab reguleerida ainult seni, kuni 
mõlemad tamiilid on veel vähemalt 
2,5 cm pikkused!

Kõikide teiste lõikepeade puhul

Toimige nii, nagu lõikepea infolehel 
kirjeldatud.

Käsitsi etteantava tamiiliga seadmed 
tuleb enne tamiili reguleerimist seisma 
panna – vastasel juhul vigastuste oht!

Tamiili või lõikenugade 
vahetamine

Toimige nii, nagu lõikepea infolehel 
kirjeldatud.

Metallist lõikemehhanismi 
paigaldamine

Rohulõikeketaste 
230-2 (1), 230-4 (3), 230-8 (2) ja 
võsanoa (4) puhul ei ole 
lõikemehhanismi kaitse juures 
lisadetailid kaitseserv ja nuga 
vajalikud – vt „Kaitseseadeldiste 
paigaldamine"

Saeketastele 200 
(5, 6) tuleb paigaldada 
lõikemehhanismi kaitseks takistus – 
vt „Kaitseseadeldiste paigaldamine"
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Kütus
: seade asetada lõikemehhanismi 
pesaga ülespoole:

(1), (3) ja (4) puhul
võivad lõikeservad olla suvalises 
suunas.

(2), (5) ja (6) puhul
peavad lõikeservad olema päripäeva.

Jälgida lõikemehhanismi kaitse või 
takistuse siseküljel olevat noolt, mis 
näitab pöörlemissuunda.

  7 =Lõikemehhanism asetada 
  8 =survekettale – 

värvel (nool) peab ulatuma 
lõikemehhanismi avasse.

Tõmmake
  9= surveseib ja
10= tööketas 
11= võllile

: Blokeerige võll ja keerake
12 =mutter 
13 =universaalvõtmega vastupäeva võlli 

külge kinni

Lõdvad mutrid vahetage välja

Metallist lõikemehhanismi 
mahavõtmine

: Blokeerige võll

: Mutter kellaosuti suunas lahti keerata

: detailid võllilt maha võtta – sealjuures 
surveketast (8) mitte maha võtta

Mootor töötab bensiini ja mootoriõli segust 
koosneva kütusega.

Vältige naha otsest kokkupuudet kütusega 
ning kütuseaurude sissehingamist – 
terviseoht! 

STIHL MotoMix

STIHL soovitab kasutada STIHL MotoMixi. 
See valmissegatud kütus on bensooli- ja 
pliivaba, seda iseloomustab kõrge 
oktaanarv ning sellel on alati õige segu 
vahekord.

STIHL MotoMix on välja töötatud 
STIHLi mootoritele ning tagab 
mootorite pika kasutusea.

MotoMix ei ole saadaval kõigil turgudel.

Kütuse segamine

Mittesobilikud ained või ettenähtust 
erinev segu vahekord võivad tekitada 
ülekandemehhanismis kahjustusi. 
Madalama kvaliteediga bensiin ja 
mootoriõli võivad kahjustada mootorit, 
tihendeid, torusid ja kütusepaaki.
25FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R
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Bensiin

Kasutage ainult kvaliteetset bensiini, 
mille oktaanarv on vähemalt 90 ROZ 
(pliivaba või pliisisaldusega).

Heitgaasi katalüsaatoriga masinates 
kasutage ainult pliivaba bensiini.

Pärast mitut paagitäit pliisisaldusega 
bensiini võib katalüsaatori võimsus 
oluliselt väheneda.

Mootoriõli

Kasutage ainult kvaliteetset kahetaktilise 
mootori mootoriõli – ideaaljuhul 
STIHLi kahetaktilise mootori 
mootoriõli, mis on kohandatud STIHLi 
mootoritele ja tagab mootori pika 
tööea.

Kui Teil ei ole STIHLi kahetaktiliste 
mootorite õli, tohib kasutada ainult 
õhkjahutusega mootoritele mõeldud õli. 
Keelatud on kasutada vesijahutusega või 
separaatse õliringlusega (nt tavalistele 
neljataktilistele) mootoritele ette nähtud 
õli).

Heitgaasikatalüsaatoriga mootorseadmete 
korral tohib kütuseseguga segamiseks 
kasutada ainult 
STIHLi kahetaktilise mootori õli 1:50.

Kütusesegu vahekord 

STIHLi kahetaktiliste mootorite õli 1:50; 
1:50 = 1 osa õli + 50 osa bensiini

muud kahetaktiliste mootorite õlid; 
1:25 = 1 osa õli + 25 osa bensiini

Näitede 

: kõigepealt tuleb kütuse jaoks 
sobivasse kanistrisse valada 
mootoriõli ja seejärel bensiini, ning 
siis põhjalikult segada

Kütusesegu säilitamine

Säilitada ainult kütuse jaoks sobivas 
mahutis kuivas, jahedas ja kindlas kohas, 
mis on kaitstud valguse ja päikese eest. 

Kütusesegu aegub – segage valmis 
ainult mõne nädala varu. Ärge säilitage 
kütusesegu üle 3 kuu. 
Valguse, päikese, madala või kõrge 
temperatuuri käes võib kütusesegu 
kiiremini kasutuskõlbmatuks muutuda. 

: enne tankimist loksutage 
kütuseseguga kanistrit 
korralikultschütteln

Kanistris võib moodustuda rõhk – 
avage ettevaatlikult!

: aegajalt puhastage kütusepaaki ja 
kanistrit korralikult

Kütuse ülejääk ja seadme 
puhastamiseks kasutatud vedelikud 
tuleb nõuetekohaselt ja 
keskkonnasäästlikult utiliseerida! 

Bensiini 
kogus

STIHLi 
kahetaktiliste 
mootorite õli 
1:50 

muud 
kahetaktiliste 
mootorite õlid
1:25

liitrit liitrit (ml) liitrit (ml)

1 0,02 (20) 0,04 (40)

5 0,10 (100) 0,20 (200)

10 0,20 (200) 0,40 (400)

15 0,30 (300) 0,60 (600)

20 0,40 (400) 0,80 (800)

25 0,50 (500) 1,00 (1000)
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Tankimine Kanderihma pealepanek
: Puhastage enne tankimist 
kütusepaagi kork ja selle ümbrus, et 
paaki ei satuks mustust!

: Hoidke seadet nii, et kütusepaagi kork 
oleks suunatud üles.

Ärge loksutage tankimisel kütust maha 
ega täitke paaki ääretasa. STIHL soovitab 
kasutada STIHLi tankimisseadeldist 
(Lisavarustus).

Pärast tankimist keerake kütusepaagi 
kork käsitsi võimalikult kõvasti 
kinni. 

Kütusepaagi imipea vahetamine

: Vahetage imipead kord aastas –
selleks:

: tühjendage kütusepaak

: tõmmake imipea konksuga paagist 
välja ja eemaldage voolikust

: pange uus imipea voolikusse

: pange imipea kütusepaaki tagasi

Kandevöö*

1 = pange kandevöö ümber

: Reguleerige vöö pikkus nii, et 
2 = karabiinhaak paikneb umbes 

käelaiusel allpool paremat puusa.

: Mootorseadme balansseerimine

Kandevöö kasutamine: 
vt. "Lõikemehhanismi, kaitse, käepideme 
ja kandevöö lubatud kombinatsioonid"

* vaata "Käesoleva kasutamisjuhendi 
selgituseks"
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Mootorseadme 
balansseerimine
Kandetraksid*

1 = Pange traksid selga

: reguleerige traksid nii, et 
2 = karabiini haak jääks käelaba laiuse 

võrra allapoole paremat puusa.

: tasakaalustage mootorvikat.

Kandetrakside kasutamine: 
vaata peatükki "Lõikemehhanismi, kaitse, 
käepideme ja kanderihma lubatud 
kombinatsioonid".

* vaata "Käesoleva kasutamisjuhendi 
selgituseks"

Seadme asetamine kanderihma

Asetage
1 = haakkonks varre
2 = kandeaasale

keerake
3 = kruvi lahti

Seadme tasakaalustamine

Seadet tasakaalustatakse olenevalt 
paigaldatud lõikeinstrumendist erinevalt.

Kui punkti "Rippasendid" all toodud 
tingimused on täidetud, toimige järgnevalt:

: liigutage kandeaasa – keerake kruvi 
kergelt kinni – laske seadmel vabalt 
rippuda – kontrollige rippasendit
28 FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R
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Mootori käivitamine/
seiskamine
Rippasendid

A niitmisseadmed
(lõikepead, murulõiketerad, 
võsanoad) peavad kergelt puudutama 
maapinda

B ketassaelehed
peavad ca 20 cm kõrgusel maapinna 
kohal "hõljuma"

Kui õige rippasend on saavutatud:

: keerake kandeaasal olev kruvi kinni

Seadme riputamine kandeaasa 
külge

Olenevalt haagi mudelist:

Vajutage
1 = haakkonksu keelt ja tõmmake 
2 = kandeaas haagist välja

Teeninduselemendid

Haardetoru teeninduskäsik

1 = gaasitrikli blokaator

2 = gaasitrikkel 

3 = universaallüliti
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Varrel paiknev teeninduskäsik

1 = gaasitrikli blokaator

2 = gaasitrikkel 

3 = universaallüliti

Universaallüliti asendid

4 = STOP-O – mootor seisab – süüde on 
väljas

5 = # – tööasend – mootor töötab või võib 
käivituda

6 = START – käivitamine – süüde on 
sees – mootor võib käivituda

Universaallülitil olev sümbol

7 = h – stopp-märk ja nool – mootori 
peatamiseks lükake universaallülitit 
stopp-märgil (h) paikneva noole 
suunas asendisse STOP-O 

Mootori käivitamine

: Vajutage gaasitrikli blokaator ja
gaasitrikkel alla

: ning hoidke mõlemaid all

: viige universaallüliti asendisse START
ja hoidke samuti all

: vabastage üksteise järel gaasitrikkel, 
universaallüliti ja
gaasitrikli blokaator =
käivitusgaasi asend

8 = viige käivitusklapi nupp:

külma mootoriga asendisse g 

sooja mootoriga asendisse  e 

– ka siis, kui seade on juba töötanud, 
aga mootor on veel külm

9 = vajutage vähemalt 5 korda kütuse 
eelpumbale – ka siis, kui lõõts on veel 
kütust täis
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: asetage seade kindlalt maha, 
toetades selle mootoritoele ja 
lõikemehhanismi kaitsele – 
lõikemehhanism ei tohi puudutada 
maad ega muid esemeid!

: võtke sisse kindel asend

: vajutage seade vasaku käega  
kõvasti vastu maad – pöial 
ventilaatorikorpuse all

Ärge toetage jala või põlvedega 
kaitsetorule!

: tõmmake käivitusnööri aeglaselt kuni 
esimese tuntava takistuseni ning 
seejärel kiiresti ja tugevalt edasi –  
aga mitte päris lõpuni – 
katkemise oht! 

: ärge laske käivitusnööri hooga tagasi 
joosta – juhtige nöör käega tagasi, et 
see saaks ennast õigesti paika kerida

: käivitage, kuni mootor hakkab tööle

pärast esimest süüdet

: pange käivitusklapi nupp asendisse 
e

: käivitage edasi

kohe, kui mootor hakkab tööle,

: vajutage kohe korraks gaasitriklile, 
universaallüliti hüppab 
tööasendisse # – mootor hakkab 
tühikäigul tööle.

Kui karburaator on õigesti 
reguleeritud, ei tohi lõikemehhanism 
tühikäigul kaasa liikuda!

Seade on tööks valmis.

Mootori seiskamine

: lükake universaallüliti stopp-märgil 
(c)  paikneva noole suunas 
asendisse  STOP-O 

Väga madala temperatuuri korral

pärast mootori käivitumist:
: vajutage korraks gaasitriklile = see 

väljub käivitusgaasi asendist – 
universaallüliti liigub 
normaalasendisse # – ja mootor 
hakkab tööle tühikäigul

: andke kergelt gaasi

: laske mootoril veidi soojeneda
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Kasutusjuhised
Kui mootor ei käivitu

käivitusklapi nupp

Kui käivitusklapi nupp jäi esimesel 
käivitamisel õigeaegselt panemata 
soekäivituse asendisse e, on mootor täis 
tõmmanud.

: pange käivitusklapi nupp 
asendisse e

: käivitusgaasi asendi seadistamine

: käivitage mootor – tõmmates 
tugevasti käivitusnööri – vajadusel 
10 kuni 20 korda 

Kui mootor ikka ei käivitu

: viige universaallüliti 
asendisse STOP-O 

10 =tõmmake süüteküünla piip ära

: keerake süüteküünal välja ja 
kuivatage ära

: lükake gaasitrikkel lõpuni sisse

: tõmmake mitu korda käivitusnööri – 
põlemiskambri õhutamiseks

: pange süüteküünal tagasi

: vajutage süüteküünla piip peale

: pange universaallüliti asendisse 
START

: pange käivitusklapi nupp 
asendisse e –  ka siis, kui mootor 
on külm

: käivitage mootor

Gaasitrossi reguleerimine

: kontrollige gaasitrossi pinget – 
vt. “Gaasitrossi reguleerimine“

Kütusepaak sai täiesti tühjaks

: pärast tankimist vajutage vähemalt 
5 korda kütuse eelpumpa – ka siis, 
kui lõõts on kütust täis

: reguleerige stardiklapi nuppu 
vastavalt mootori temperatuurile

: käivitage uuesti

Esimestel kasutuskordadel

Täitke uue seadme kütusepaak ainult 
kolmandiku ulatuses ning laske seadet 
koormuseta kõrgetel pööretel käia, et 
sissetöötamisfaasis ei toimiks mingid 
lisakoormused. Sissetöötamise ajal 
peavad seadme liikuvad osad üksteisega 
sobituma – ülekandemehhanismis on 
suurem hõõrdetakistus. Mootor saavutab 
maksimaalse täisvõimsuse pärast 5-15 
paagitäie kütuse ärakulutamist.

Töötamise ajal

Kui te kasutasite seadet pikemat aega 
täiskoormusel, laske mootoril veel mõni 
aeg tühikäigul töötada, kuni külma õhu 
vool on suurema kuumuse maha 
jahutanud, et säästa ülekandemehhanismi 
detaile (süüteseadet, karburaatorit) 
ekstreemsest kuumusest.

Pärast töötamist

Kui te ei kasuta saagi lühemat aega:
laske mootoril maha jahtuda. Hoidke saagi 
kuni järgmise kasutamiseni täis 
kütusepaagiga kuivas kohas, eemal 
süttimisohtlikest ainetest. Kui te ei kasuta 
saagi pikemat aega –
vt "Seadmete hoidmine"
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Õhufiltri puhastamine Karburaatori reguleerimine
Määrdunud õhufiltrid vähendavad mootori 
võimsust, suurendavad kütusekulu ja 
raskendavad käivitamist.

Mootori töövõimsus on tuntavalt 
halvenenud

: pange käivitusklapi nupp 
asendisse g

1 = vajutage keel sisse ja tõmmake
2 = filtrikaas ära 

: puhastage filtrikaane sisepind ja 
3 = filtri ümbrus suuremast mustusest

: eemaldage õhufilter ja kontrollige 
üle – kui filter on määrdunud või katki, 
asendage uuega

: pange filter filtrikaane sisse

: pange filtrikaas tagasi

Baasinformatsioon

Karburaator on tehases standardselt 
reguleeritud, varustades mootorit igal 
tööreþiimil optimaalse kütuse ja õhu 
seguga.

Seda karburaatorit on võimalik 
maksimumpöörete reguleerkruviga 
üksnes vähesel määral reguleerida!
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Standardseadistus

: Pange mootor seisma

: paigaldage lõikemehhanism

: kontrollige õhufiltrit – vajadusel 
vahetage filter välja

: kontrollige gaasitrossi seadistust – 
vajadusel reguleerige gaasitrossi – 
vt. "Gaasitrossi reguleerimine"

H =  keerake maksimumpöörete 
reguleerkruvi vastupäeva lõpuni – 
max 3/4 pööret 

L = keerake tühikäigu segukruvi 
ettevaatlikult kinni ning seejärel veel 
1 pööre vastupäeva

: käivitage mootor ja laske sellel 
vajadus korral soojeneda

Reguleerige tühikäiku
LA= tühikäigu piirdekruviga, kuni 

lõikemehhanism ei liigu enam kaasa! 

Erilistes tingimustes töötamisel

Kui mootor ei tööta kõrguste muutudes 
(mägedes, meretasapinnal) või pärast 
lõikeinstrumendi vahetust korralikult, 
on seadet võimalik maksimumpöörete 
reguleerkruviga H mõningal määral 
reguleerida.

Normatiivväärtus

Keerake maksimumpöörete 
reguleerkruvi H iga 1000 m (3300 ft) 
kõrguste vahe kohta ca 1/8 pööret.

Reguleerimise tingimused

Maksimumpöörete reguleerkruvi H 
tohib reguleerida ainult koos 
paigaldatud lõikepeaga. Tamiilid 
peavad seejuures ulatuma kuni kaitsel 
paikneva noani. 
Metallist lõikemehhanismide juures 
kasutage standardseadistust.

: Tehke läbi standardreguleerimine

Tavaliselt saadakse juba 
standardseadistusega suurim pöörete 
arv.

: Laske mootoril soojeneda: 
metallist lõikemehhanismi puhul 
ca 5 min.; 
lõikepea puhul ca 3 min.

: Andke täisgaasi – ja:

mägedes

H = keerake maksimumpöörete 
reguleerkruvi niikaua päripäeva 
(lahjemaks), kuni pöörete arv enam 
oluliselt ei tõuse – maksimaalselt kuni 
tõkiseni

meretasapinnal

H = keerake maksimumpöörete 
reguleerkruvi niikaua vastupäeva 
(rikkamaks), kuni pöörete arv enam 
oluliselt ei tõuse – maksimaalselt kuni 
tõkiseni

Tühikäigu reguleerimine

Pärast iga tühikäigu segukruvi (L) 
keeramist on reeglina vaja korrigeerida ka 
tühikäigu piirdekruvi (LA) asendit.

: laske mootoril soojeneda

Mootor jääb tühikäigul seisma 

LA= keerake tühikäigu piirdekruvi 
päripäeva, kuni mootor hakkab 
ühtlaselt tööle – lõikemehhanism ei 
tohi kaasa liikuda
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Süüteküünla kontrollimine
Lõikemehhanism liigub tühikäigul 
kaasa

LA= keerake tühikäigu 
piirdekruvi vastupäeva, 
kuni lõikemehhanism jääb seisma, 
ning seejärel veel ca 1/2–1 pööret 
samas suunas edasi

Tühikäik on ebaühtlane, 
mootor ei jää vaatamata LA 
reguleerimisele seisma
kiirendus on aeglane

Tühikäik on liiga lahja –
L = keerake tühikäigu segukruvi 

vastupäeva (ca 1/4 pööret), kuni 
mootor töötab korrapäraselt ja 
kiirendus on hea

Tühikäik on ebaühtlane

Tühikäik on liiga rammus – 
L = keerake tühikäigu segukruvi 
päripäeva (ca 1/4 pööret), kuni mootor 
töötab korrapäraselt ja kiirendus on hea

Kui mootori võimsus väheneb, mootor 
käivitub halvasti või tühikäigul esineb 
häireid, kontrollige kõigepealt 
süüteküünalt.

: eemaldage süüteküünal – vt. "Mootori 
käivitamine/seiskamine"

: puhastage määrdunud süüteküünal

A = kontrollige elektroodide vahet – 
vajadusel reguleerige seda – 
vt. "Tehnilised andmed"

: Kõrvaldage süüteküünla määrdumise 
põhjus, milleks võivad olla:

– liiga suur mootoriõli hulk kütuses

– määrdunud õhufilter

– ebasoodsad kasutamistingimused

: süüteküünal tuleb ca iga 
100 töötunni järel välja vahetada – 
kui elektroodid on tugevasti põlenud, 
siis varem – 
kasutades ainult STIHLi poolt 
aktsepteeritud raadiohäireteta 
süüteküünlaid – 
vt. "Tehnilised andmed" 

Sädeme tekkimise ja süttimisohu 
vältimiseks

Eraldi ühendusmutriga süüteküünla 
puhul – alati

1 = keerake ühendusmutter kõvasti 
keermele kinni
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Mootori töötamine Reduktori 
määrimine
Kõikide ülejäänud küünalde puhul
2 = vajutage süüteküünla piip kõvasti
3 = süüteküünla peale

Juhul, kui mootor töötab vaatamata 
puhastatud õhufiltrile, korrektselt 
reguleeritud karburaatorile ja gaasitrossile 
ikkagi ebarahuldavalt, võib põhjuseks olla 
summuti.

Laske summutit määrdumise 
(koksistumise) osas edasimüüja juures 
kontrollida!

STIHL soovitab lasta hooldus- ja 
remonditöid läbi viia ainult STIHLi 
edasimüüja juures.

: Kontrollige määrde olemasolu 
regulaarselt iga 25 töötunni järel. 
Selleks

1 = keerake sulgurkruvi välja – kui selle 
siseküljel ei ole määret,

2 = keerake külge STIHL i mootorvikatite 
reduktorimäärde tuub – 
vt "Lisavarustus"

: pigistage reduktori korpusse kuni 5 g 
määret.
Ärge täitke kogu reduktorikorpust 
määrdega! 

: Asetage sulgurkruvi tagasi ja keerake 
kinni. 
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Käivitusnööri /
tagasitõmbevedru 
vahetamine
Purunenud käivitusnööri 
vahetamine

1 = keerake kruvid välja

: võtke ventilaatori korpus maha

2 = eemaldage vajutades vedruklemm

: tõmmake nöörirull ettevaatlikult
3 = koos seibi ja 
4 = "kutsikaga" ära

Nöörirulli tagasitõmbevedru võib välja 
hüpata – vigastuste oht!

5 = Võtke kübarmutter käepidemest välja.

: eemaldage nöörirullilt ja 
käivituskäsikult nöörijäägid

: tehke uude käivitusnööri – 
vt. "Tehnilised andmed" –  ühekordne 
sõlm ning tõmmake nöör ülevalt alla 
läbi käepideme ja 

6 = nööripuksi

: vajutage kübarmutter käepidemesse

: tõmmake käivitusnöör läbi nöörirulli ja 
kinnitage ühekordse sõlmega rulli 
külge

: Määrige nöörirulli laagriavasid 
vaiguvaba õliga – vt. "Lisavarustus"

: pange nöörirull tagasi – liigutades 
seda kergelt edasi-tagasi, kuni 
tagasitõmbevedru aas fikseerub

4 = pange "kutsikas" tagasi

3 = pange seib peale

2 = vajutage vedruklemm peale –  
vedruklemm peab asetsema 
päripäeva ja haakuma "kutsika" 
nipliga.
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Tagasitõmbevedru pingutamine

: moodustage mahakeritud 
käivitusnöörist silmus ja keerake 
sellega nöörirulli kuus pööret 
vastupäeva

: hoidke nöörirulli kinni

: kui nöör läheb keerdu, tõmmake see 
välja ja pange õigeks

: laske nöörirull lahti

: laske käivitusnöör ettevaatlikult tagasi, 
et see keriks ennast ümber nöörirulli –  
käivitusnöör tuleb tõmmata tugevasti 
nööripuksi. Kui käivituskäsik libiseb 
kõrvale, pingutage vedru veel ühe 
pöörde võrra.

Kui nöör on lõpuni välja tõmmatud, peab 
saama rulli veel 1,5 pööret edasi keerata.

Juhul, kui see ei ole võimalik, on vedru 
liiga tugevasti pingutatud – 
katkemise oht!

Seejärel:
: võtke üks ring nööri rullilt maha

: pange ventilaatori korpus tagasi

Kui tagasitõmbevedru on 
murdunud, vahetage see välja.

: võtke nöörirull maha – 
vt. "Purunenud käivitusnööri 
vahetamine"

Vedrutükid võivad olla veel pinge all 
ning nöörirulli ja vedrukorpuse 
äravõtmisel välja hüpata – 
vigastuste oht! – 
kasutage näokaitset ja kaitsekindaid!

7 = eemaldage kruvid

: võtke vedrukorpus ja vedrutükid välja

: määrige uues vedrukorpuses olevat 
varuvedru kergelt vaiguvaba õliga  – 
vt. "Lisavarustus"

Pange uus vedru koos vedrukorpusega 
paika –  kui vedru hüppab seejuures välja, 
pange see tagasi – päripäeva – suunaga 
väljast sissepoole.

: keerake kruvid tagasi

: pange nöörirull tagasi – 
vt. "Purunenud käivitusnööri 
vahetamine"

: Tagasitõmbevedru pingutamine

: pange ventilaatori korpus tagasi
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Seadme hoidmine Metall-lõikemehhanismide 
teritamine
Kui te ei kasuta saagi pikema aja vältel 
(alates umbes 3 kuust)

: Tühjendage ja puhastage kütusepaak 
hästiventileeritavas kohas

: Utiliseerige kütus nõuetekohaselt ja 
keskkonda säästes 

: Laske seadmel töötada, kuni 
karburaator on tühi, sest 
vastasel juhul võivad selle 
membraanid kokku kleepuda!

: Võtke lõikemehhanism maha, 
puhastage ja kontrollige

: Puhastage seade korralikult, 
eriti silindriribid ja õhufilter!

: Säilitage seadet kuivas ja turvalises 
kohas.
Jälgige, et saag ei satuks 
asjatundmatutesse kätesse (nt laste 
kätte)

: Teritage lõikemehhanismi vähese 
kulumisastme korral viiliga – vt lõiku 
"Lisavarustus", lõikemehhanismi 
tugeva kulumisastme või täkete korral 
lihvimismasinaga või pöörduge STIHLi 
teenindusse.

: Teritage sageli, eemaldage vähe: 
lihtsaks ületeritamiseks piisab 
enamasti kuni kahest viilitõmbest. 

Vältige tasakaalutust!

: Teritage umbes 5 korda üle, seejärel 
lihvige nõutav koht STIHLi 
balansseerimisseadmega üle – vt 
kontrollimist ja balansseerimist lõigust 
"Lisavarustus".

1 = teritage noaterasid võrdselt – ärge 
muutke

2 = põhitera kontuure!

Veel vihjeid teritamise kohta leiate 
lõikemehhanismi pakendilt.
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Remondi- ja hooldusjuhend
1) STIHL soovitab pöörduda STIHLi teenindusse
* mitte kõikidel mudelitel, riigiti erinev

Järgnevad andmed kehtivad normaalse töörežiimi korral. 
Töötamisel raskendatud tingimustes (näit. väga tolmustes kohtades jms.) 
ja pikema pideva töötamise korral tuleb intervalle vastavalt lühendada.
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kogu seade
ülevaatamine (seisund, tihedus) X X

puhastamine X

teeninduskäsik korrasoleku kontrollimine X X

õhufilter
puhastamine X X

vahetamine X

imipea filter
kontrollimine X

filtri vahetamine X X X

kütusepaak puhastamine X X X

karburaator

tühikäigu kontrollimine, 
lõikemehhanism ei tohi kaasa liikuda

X X

tühikäigu reguleerimine X

süüteküünal
elektroodide vahe reguleerimine X

asendada peale 100 töötundi

külma õhu sisenemisava
ülevaatamine X

puhastamine X

summuti sädemepüüdja*
kontrollimine 1) X X

puhastamine v. vahetamine 1)

ligipääsetavad kruvid ja mutrid 
(v. a. reguleerkruvid)

pingutamine X

antivibratsioonisüteem
kontrollimine1) X X

puhastamine v. vahetamine 1) X
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Kulumise vähendamine
ja kahjude vältimine
Pidage kinni kasutusjuhendis olevatest 
nõuetest nii säästate seadet liigse 
kulumise ja vigastuste eest. 

Kasutage, hooldage ja säilitage seadet 
hoolikalt, nagu kasutusjuhendis 
kirjeldatud. 

Kõikide ohutus-, kasutus- ja 
hooldusnõuete eiramisest tekkinud 
kahjude eest vastutab seadme kasutaja. 
Siia alla kuuluvad:

– toote juures tehtud STIHLi poolt 
mitteaktsepteeritud muudatused

– selliste instrumentide ja lisaseadmete 
kasutamine, mida ei ole lubatud selle 
seadmega kasutada, mis ei ole sellele 
sobivad või on ebakvaliteetsed

– seadme mittesihipärane kasutamine

– seadme kasutamine spordiüritustel 
jm. võistlustel

– rikkis seadme teadlikust kasutamisest 
tulenevad kaudsed kahjud

Hooldustööd

Tehke regulaarselt kõiki peatükis 
"Remondi- ja hooldusjuhendid" nimetatud 
töid. Laske teha kõik hooldustööd, mida ei 
ole ette nähtud ise teha, STIHLi volitatud 
spetsialistil. 

STIHL soovitab lasta seadet hooldada ja 
remontida üksnes STIHLi teeninduses. 
STIHL koolitab oma spetsialiste 
regulaarselt ja varustab neid uusima 
tehnilise infoga.

Kui kahju tekkis vajalike hooldustöödega 
viivitamisest või mittekvalifitseeritud 
tegevusest, vastutab selle eest seadme 
kasutaja. Siia alla kuuluvad muuhulgas:

– ülekandemehhanismi kahjustused, 
mis on tekkinud mitteõigeaegse või 
ebapiisava hoolduse (nt. õhu- ja 
kütusefiltrid), karburaatori vale 
seadistuse või jahutussüsteemi 
(juurdevoolupilude, silindriribide) 
määrdumise tõttu

– ebaõigest hoidmisest tingitud rooste- 
ja muud kaudsed kahjustused

– ebakvaliteetsete varuosade 
kasutamisest tulenevad kahjustused

Kuluvad osad

Mootorseadme teatud osad alluvad ka 
nõuetekohasel kasutamisel loomulikule 
kulumisele ning neid tuleb vastavalt liigile 
ja kasutamise ajale õigeaegselt vahetada. 
Siia kuuluvad muuhulgas:

– lõikemehhanismid (kõik liigid)

– lõikemehhanismide kinnitusosad 
(mutrikaitse, mutrid jne)

– lõikemehhanismide kaitsed

– sidur

– filtrid (õhu-, kütuse-)

– käivitusseade

– süüteküünal

– antivibratsioonisüsteemi 
summutielemendid
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Tähtsamad detailid
1. osa
  1= kütusepaagi kork  

  2= karburaatori reguleerkruvid 

  3= käivitusnöör  

  4= süüteküünla piip  

  5= summuti 
(sädemekaitsega*)  

  6= kahekäe-haardetoru 

  7= gaasitrikkel 

  8= universaallüliti 

  9= gaasitrikli blokaator 

10= gaasitrossi hoidja 

11= kandeaas 

12= kütusepump

13= käivitusklapi nupp

14= õhufiltri kaas

15= kütusepaak

16= seadme tugi

17= haardetoru tugi

18= kippkruvi

19= ringkäepide

20= sang

  #= seadme number

* vaata "Käesoleva kasutamisjuhendi 
selgituseks"
42 FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R
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2. osa
1 = lõikepea
2 = kaitse 

(ainult trimmipeadele)
3 = järkamisnuga
4 = kaitse (kõikidele niitmisseadmetele)
5 = kaitseserv
6 = metallist lõikemehhanism

7 = Saeketas
8 = Takistus (ainult saeketastele)
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Tehnilised andmed
Ülekandemehhanism

Süütesüsteem Toitesüsteem

Käivitussüsteem

Käivitusnöör: Ø 3,0 mm, pikkus 850 mm

Kaal

Üldpikkus 

* Vt. "Käesoleva kasutamisjuhendi 
selgituseks"

Tooteseeria FS 120 FS 200 FS 250 Tühikäigupöörete arv: 2800 1/min

Ühesilindriline kahetaktiline 
mootor

Paigaltvõtupöörete arv 
(nimiväärtus): 12300 1/min

Silindri töömaht: 30,8 cm3 36,3 cm3 40,2 cm3 Ajamivõlli 
maksimumpöörete arv 
(lõikemehhanism)

Silindri läbimõõt: 35 mm 38 mm 40 mm  - kahekäe-
   käepidemega mudelid 8790 1/min

Kolvikäik: 32 mm 32 mm 32 mm  - ringkäepidemega 
   mudelid 9960 1/min

Võimsus ISO 8893 järgi: 1,3 kW (1,8 PS)
9000 1/min 
juures

1,6 kW (2,2 PS)
9000 1/min 
juures

1,6 kW (2,2 PS)
9000 1/min 
juures

Põhimõte: elektroonilise pööretearvu 
piirajaga magnetsüüde

Süüteküünal 
(raadiohäireteta):

Bosch WSR 6 F,
NGK BPMR 7 A
või Champion 
RCJ 6Y

Elektroodide vahe: 0,5 mm

Süüteküünla keere: M 14 x 1,25;
pikkus 9,5 mm

Karburaator: universaalasendiline 
integreeritud kütusepumbaga 
membraankarburaator

Õhufilter: Paberfilter

Kütusepaagi maht: 0,64 l (640 cm3)

Kütusesegu: vt. "Kütus"

ilma lõikemehhanismi ja kaitseta

FS 120 ringkäepidemega 6,0 kg

FS 120 kahekäe-käepidemega 6,3 kg

FS 200 ringkäepidemega 6,0 kg* 
6,7 kg*

FS 200 kahekäe-käepidemega 6,3 kg

FS 250 ringkäepidemega 6,0 kg*
6,7 kg*

FS 250 kahekäe-käepidemega 6,3 kg

ilma lõikemehhanismita

FS 120, 200, 250 1765 mm
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Müra- ja vibratsiooniandmed

Tüüp Instrument Helirõhu tase
Lpeq

ISO 79171) järgi

Helivõimsuse 
tase
Lweq

ISO 108841) 
järgi

Vibratsioonikiirendus 
vastavalt standardile 
ISO 7916 6) 

Tühikäik 
(m/s2)
käepide

Vibratsioonikiirendus 
vastavalt standardile 
ISO 7916 6) 

Max pöörete arv
(m/s2) 
käepide

dB(A) dB(A) vasakul paremal vasakul paremal

FS 120 2) Lõikepea 95 108 2,4 2,3 4,4 6,6

FS 120 2) Metallist 
lõikemehhanism

97 107 2,4 2,3 3,2 6,5

FS 120 R3) Lõikepea 94 107 1,4 1,4 9,8 4,2

FS 120 R4) Metallist 
lõikemehhanism

98 108 1,4 1,4 12,4 8,3

FS 200 2) Lõikepea 95 107 1,5 1,9 4,2 8,8

FS 200 2) Metallist 
lõikemehhanism

97 108 1,5 1,9 3,7 8,7

FS 200 R3)5) Lõikepea 96 108 1,8 2,3 7,1 5,3

FS 250 2) Lõikepea 95 106 2,3 2,7 4,3 8,7

FS 250 2) Metallist 
lõikemehhanism

96 107 2,3 2,7 3,6 7,9

FS 250 R3)5) Lõikepea 95 108 1,5 1,7 7,5 5,8

1) andmed põhinevad tühikäigu ja suurima pöörete arvu järgmistel vahekordadel:
FS puhul 1:1, BC 35 ja BF puhul 1:6

2) kahekäe-käepidemega mudel
3) ringkäepidemega mudel
4) sangaga ringkäepidemega mudel
5) 6,7 kg raskune mudel (tühi paak, ilma kaitse ja lõikeinstrumendita)
6) täiendavat teavet direktiivis 2002/44/EÜ toodud tööandjatele kehtestatud vibratsiooninõuete täitmise kohta vt. www.stihl.com/vib/
45FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R
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Lisavarustus
Lõikemehhanismid

  1 Lõikepea STIHL SuperCut 20-2 

  2 Lõikepea STIHL AutoCut 25-2 

  3 Lõikepea STIHL AutoCut 30-2 

  4 Lõikepea STIHL TrimCut 30-2 

  5 Lõikepea STIHL PolyCut 20-3 

  6 Lõikepea STIHL FixCut 25-2 

  7 Rohulõikeketas 230-2 

  8 Rohulõikeketas 230-4 

  9 Rohulõikeketas 230-8 

10 Võsanuga 250-3 
 

11 Saeketas 200 (kolmnurkhambaline) 

12 Saeketas 200 (meiselhambaline) 

Kasutage ainult peatükis 
"Lõikemehhanismi, kaitse, käepideme 
ja kanderihma lubatud 
kombinatsioonid" ettenähtud 
lõikemehhanisme.

Lõikeinstrumentide erivarustus

Tamiilid lõikepeadele, 
lõikemehhanismidele 1 kuni 6 

Tamiiliga pool, lõikemehhanismidele 
1 kuni 3

Plastnuga, 
komplekt 12 tk., lõikemehhanismile 5

Transpordikaitse, lõikemehhanismidele 
7 kuni 12

Metallist lõikemehhanismide 
teritamise abivahendid

lame-teritusviilid, 
lõikemehhanismidele 7 kuni 11

Ümarviiliga viilihoidja 
lõikemehhanismile 12

Räsamistangid lõikemehhanismile 12 

STIHLi balanssiir lõikemehhanismidele 
7 kuni 12 

Teritusðabloonid (metallist ja plastikust) 
lõikemehhanismile 10 

Metallist lõikemehhanismide 
kinnitusdetailid

surveketas

tööketas

mutter

Muu lisavarustus

kaitseprillid

kanderihm

kandetraksid

universaalvõti

fikseerimisvarras

karburaatori reguleerimise kruvikeeraja

STIHLi ElastoStart (käsikuga käivitusnöör)

STIHLi mootorvikatite reduktorimääre 

STIHLi kütuse tankimissüsteem

vaiguvaba spetsiaalmääre 

Uusim teave selle ja muu erivarustuse 
kohta on saadaval STIHLi edasimüüja 
juures. 
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Remondijuhendid Tootja CE tootevastavuse 
sertifikaat
Seadme juures on lubatud teha üksnes 
neid remondi- ja hooldustöid, mida on 
kasutusjuhendis nimetatud. Ülejäänud 
remonditööd tuleb lasta teha teeninduses.

STIHL soovitab lasta seadet remontida ja 
hooldada üksnes STIHLi teeninduses, 
mille personalile STIHL korraldab 
regulaarseid koolitusi ja jagab uusimat 
tehnilist infot.

Kasutage üksnes neid varuosi, mida STIHL 
lubab antud seadme juures kasutada, või 
tehniliselt samaväärseid varuosi. Kasutage 
üksnes kvaliteetseid varuosi. Vastasel 
juhul on oht ennast vigastada või rikkuda 
seade.

STIHL soovitab kasutada STIHLi 
originaalvaruosi

STIHL i originaalvaruosade tunnuseks on 
STIHL i varuosanumber, kiri STIHl ja 
STIHL i varuosamärk (. Väiksematel 
detailidel võib olla ainult märk.

Andreas Stihl, AG & Co. KG
Badstr. 115 
D 71336 Waiblingen

kinnitab, et järgnevas kirjeldatud uus 
seade
  

vastab direktiivide 98/37/EÜ, 
89/336/EMÜ ja 2000/14/EÜ 
rakendamise eeskirjadele.

Toode on välja töötatud ja valmistatud 
kooskõlas järgmiste normidega: 
EN ISO 11806, EN 61000-6-1, EN 55012

Mõõdetud ja tagatud helivõimsuse 
taseme määramisel juhinduti normatiivi 
2000/14/EÜ lisast V ning normist 
ISO 10884.

Tehnilise dokumentatsiooni hoidja:
Andreas Stihl AG & Co. KG
Produktzulassung
(Toodete registreerimine)

Waiblingen, 08.04.2004

Andreas Stihl AG & Co. KG
exec.

Steinhauser
Valdkonnajuht
Tootegruppide juhtimine/
tehniline teenindus

Toote liik: mootorvikat

Tehase mark: STIHL

Tüüp: FS 120. FS 120 R, 
FS 200. FS 200 R, 
FS 250. FS 250 R

Seeriatunnus: 4134

Silindri töömaht: FS 120: 30,8 cm3

FS 200: 36,3 cm3

FS 250: 40,2 cm3

Mõõdetud ja tagatud helivõimsuse tase 
vastavalt normatiivile 2000/14/EÜ 
(dB(A)):

mõõdetud tagatud

FS 120 111 112

FS 120 R 111 112

FS 200 113 114

FS 200 R 111 112

FS 250 113 114

FS 250 R 112 113
47FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R
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Kvaliteedisertifikaat
Kõik STIHL-i tooted vastavad kõrgeimatele 
kvaliteedinõuetele.

Sõltumatu ühingu poolt STIHL-ile välja 
antud sertifikaat tõendab, et kõik tooted 
vastavad rahvusvahelise 
kvaliteedijuhtimissüsteemide normi 
ISO 9001 rangetele tootearendusele, 
materjalihangetele, tootmisele, 
monteerimisele, dokumentatsioo-nile 
ja klienditeenindusele esitatavatele 
nõuetele.
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