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STIHl
Arvoisa asiakas

Monet kiitokset siitä, että olet 
päätynyt STIHL-laatutuotteeseen.

Tämä tuote on valmistettu 
nykyaikaisilla tuotantomenetelmillä 
ja korkea laatu taaten. Pyrimme 
tekemään kaikkemme, jotta olisit 
tyytyväinen ostamaasi laitteeseen ja 
voisit työskennellä sillä ongelmitta.

Jos Sinulla on kysyttävää laitteestasi 
ota yhteys kauppiaaseesi tai 
maahantuojaan.

 

            Hans Peter Stihl
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Tähän käyttöohjeeseen
Kuvasymbolit
Kaikki laitteessa olevat kuvasymbolit on 
selitetty tässä käyttöohjeessa.

Kuvat havainnollistavat käytön 
kuvausta. 

Tekstikohtien tunnukset
Kuvatuilla toimenpiteillä voi olla eri 
tunnusmerkkejä:

: Toimenpide, joka ei suoraan viittaa 
kuvaan

Toimenpide, joka viittaa ylä- tai 
alapuolella olevaan kuvaan.

Irrota
1 = ruuvi
2 = vipu…

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 / varustus
Tämä käyttöohje koskee malleja, 
joiden toimituslaajuus poikkeaa 
toisistaan. Osat, jotka eivät sisälly 
kaikkiin malleihin, on merkitty *:llä. 
Toimitukseen sisältymättömiä *:llä 
merkittyjä osia on saatavana 
STIHL kauppiailta lisävarusteena.

Tekninen tuotekehittely
STIHL kehittää jatkuvasti koneitaan ja 
laitteitaan. Sen vuoksi oikeus teknisiin 
muutoksiin pidätetään.

Käyttöohjeessa annettujen tietojen ja 
kuvien perusteella ei näin ollen voida 
esittää vaateita.
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Turvallisuusohjeita ja 
työtekniikka
Erityiset turvatoimen-
piteet ovat välttämättömiä 
työskenteltäessä tällä 
moottorilaitteella, koska 
se käy nopeammin kuin 
käsikäyttöinen viikate ja 

koska pyörivän terän nopeus on erittäin 
suuri. 

Lue koko käyttöohje 
ennen laitteen 
käyttöönottoa, ja säilytä 
se myöhempää käyttöä 
varten. Turvallisuus-
ohjeiden noudattamatta 

jättäminen voi olla hengenvaarallista.

Noudata maakohtaisia turvallisuus-
ohjeita - esim. ammattijärjestöjen, 
sairauskassojen, työturvallisuus-
viranomaisten 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 on 
pidettävä loitolla.

Kun moottorilaitetta ei käytetä, se on 
sijoitettava niin, että se ei ole vaaraksi 
kenellekään. Huolehdi, että asiattomat 
eivät pääse käsiksi moottorilaitteeseen.

Käyttäjä on vastuussa toisille ihmisille ja 
heidän omaisuudelleen aiheutuvista 
onnettomuuksista ja vahingoista.

Moottoorilaitteen saa luovuttaa tai 
lainata vain henkilöille, jotka ovat 
perehtyneet tähän malliin ja sen 
käyttöön – käyttöohje on annettava 
mukaan.

Moottorilaitteella työskentelevän tulee 
olla levännyt, terve ja hyväkuntoinen.

Jos sinun on terveydellisistä syistä 
vältettävä rasitusta, kysy lääkäriltäsi, 
saatko työskennellä moottorilaitteella. 

Sydämentahdistimen käyttäjät: Tämän 
laitteen sytytyslaitteisto synnyttää 
erittäin vähäisen sähkömagneettisen 
kentän. Emme voi täysin sulkea pois 
mahdollisuutta, että sillä on vaikutusta 
joidenkin sydämentahdistimien 
toimintaan. Terveysriskien välttämiseksi 
STIHL suosittelee, että kysyt lääkärisi ja 
sydämentahdistimen valmistajan kantaa 
asiaan.

Moottorilaitteella ei saa työskennellä 
alkoholin, reaktiokykyä heikentävien 
lääkkeiden tai huumaavien aineiden 
vaikutuksen alaisena.

Moottorilaitetta saa – käytettävästä 
leikkuulaitteesta riippuen – käyttää 
ainoastaan ruohon, rikkaruohojen ja 
vastaavien leikkaamiseen. 

Moottorilaitetta ei saa käyttää muihin 
tarkoituksiin. Muunlainen leikkaaminen 
voi aiheuttaa työtapaturmia tai 
vahingoittaa moottorilaitetta. Älä tee 
tuotteeseen muutoksia – myös 
tuotteeseen tehdyt muutokset voivat 
aiheuttaa työtapaturmia tai vahingoittaa 
moottorilaitetta.
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Asenna laitteeseen ainoastaan STIHLin 
nimenomaan tähän moottorilaitteeseen 
hyväksymiä tai teknisesti samantasoisia 
leikkuulaitteita tai lisävarusteita. 
Lisätietoa saat alan liikkeistä. Käytä 
ainoastaan laadukkaita leikkuuteriä ja 
lisävarusteita. Huonompilaatuisten 
varusteiden käyttö voi aiheuttaa 
tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.

STIHL suosittelee alkuperäisten STIHL-
leikkuterien ja lisävarusteiden käyttöä. 
Ne on suunniteltu juuri tähän 
tuotteeseen ja käyttäjän tarpeisiin 
sopiviksi.

Ruohotrimmerin suojus ei suojaa 
käyttäjää kaikilta leikkuuterän 
ympärinsinkoamilta esineiltä (esim. 
kivet, lasinpalaset, metallilangat). Ne 
voivat kimmota ja osua käyttäjään.

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, jotka voivat tarttua 
kiinni puihin, pensaisiin tai liikkuviin 
koneenosiin, älä myöskään huivia, 
solmiota tai koruja. Sido pitkät hiukset 
kiinni ja käytä huivia, lakkia, kypärää 
tms.

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

Käytä kasvonsuojusta ja 
ehdottomasti suojalaseja 
– ympärisinkoavien 
esineiden vaara. 

Huom! Pelkkä kasvojensuojus ei suojaa 
silmiä tarpeeksi.

Käytä "henkilökohtaisia" 
kuulonsuojaimia kuten korvatulppia.

Käytä vankkoja 
turvakäsineitä – 
mieluiten nahkaisia. 

STIHLillä on laaja 
turvavarustevalikoima.
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Moottorilaitteen kuljettaminen

Sammuta aina moottori. 

Kanna moottorilaitetta runkoputkesta tai 
rengaskahvasta tasapainottaen. 

Ajoneuvoissa: Varmista, että moottori-
laite ei pääse kaatumaan tai vaurioi-
tumaan ja että polttoainetta ei pääse 
valumaan ulos.

Tankkaaminen
Bensiini on erittäin 
herkästi syttyvää – 
älä tankkaa avotulen 
lähellä – älä läikytä 
polttoainetta – älä 
tupakoi.

Sammuta moottori ennen tankkauksen 
aloittamista.

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

Avaa polttoainesäiliön korkki varovasti, 
jotta säiliössä oleva ylipaine pääsee 
purkautumaan hitaasti ja jotta 
polttoainetta ei pääse läikkymään ulos.

Tankkaa ainoastaan tiloissa, joissa on 
hyvä ilmanvaihto. Jos polttoainetta 
pääsee läikkymään, puhdista moottori-
laite heti – älä päästä polttoainetta 
vaatteillesi. Jos näin käy, vaihda 
vaatteet heti.

Moottorilaitteet voidaan 
sarjatuotannossa varustaa erilaisilla 
polttoainesäiliön korkeilla.

Kiristä tankkauksen 
jälkeen polttoainesäiliön 
korkki niin tiukalle kuin 
mahdollista.

Aseta käännettävillä 
siivekkeillä (bajonetti-
lukituksella) varustettu 
korkki oikein paikalleen, 
kierrä vasteeseen asti ja 
käännä siiveke alas.

Täten vähennetään vaaraa, että 
polttoainesäiliön korkki irtoaa moottorin 
tärinän vaikutuksesta ja polttoainetta 
pääsee valumaan ulos.

Tarkista, että korkki ei vuoda – jos 
polttoainetta pääsee vuotamaan, älä 
käynnistä moottoria – palovammojen 
aiheuttama hengenvaara!
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Ennen käynnistystä
– Tarkista, että moottorilaite on 

käyttökunnossa – noudata 
käyttöohjeen vastaavia kohtia:

– Leikkuuterän, suojuksen, 
kädensijan ja kantovaljaiden on 
sovittava yhteen, kaikkien osien on 
oltava asennettu oikein.
Älä käytä metalliteriä – 
loukkaantumisvaara!

– Yhdistelmäkatkaisin / pysäytin on 
voitava viedä helposti asentoon 
STOP tai 0

– Liipaisimen varmistimen (jos 
laitteessa on sellainen) ja 
kaasuliipaisimen on oltava 
kevytkäyttöisiä – kaasuliipaisimen 
on palauduttava itsestään 
joutokäyntiasentoon

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

– Leikkuuterien on oltava asennettu 
oikein, kunnolla kiinni ja 
moitteettomassa kunnossa

– Tarkista, että turvalaitteet (esim. 
leikkuuterän suojus) eivät ole 
vaurioituneita tai kuluneita. Vaihda 
vaurioituneet osat uusiin. Laitetta ei 
saa käyttää, jos suojus on 
vaurioitunut.

– Hallinta- ja turvalaitteisiin ei saa 
tehdä muutoksia 

– Kädensijojen on oltava puhtaita ja 
kuivia eikä niissä saa olla öljyä tai 
likaa – jotta moottorilaitteen 
ohjaaminen on turvallista

– Säädä kantovaljaat ja kädensijat 
sopiviksi.

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

Jos käytät kantovaljaita, harjoittele 
hätätapausta varten laitteen nopeaa 
riisumista. Älä heitä laitetta 
harjoitellessasi maahan, jotta se ei 
vahingoitu.

Moottorin käynnistäminen
Vähintään 3 metrin päässä 
tankkauspaikasta – ei suljetuissa 
tiloissa.

Vain tasaisilla pinnoilla. Ota tukeva ja 
vankka asento. Ota moottorilaitteesta 
kunnolla kiinni – leikkuuterä ei saa 
koskea muihin esineisiin tai maahan, 
sillä se voi pyöriä käynnistyksen aikana.

Moottorilaitetta saa käyttää vain yksi 
henkilö kerrallaan – muut ihmiset on 
pidettävä loitolla – myös 
käynnistettäessä – ympärisinkoavien 
esineiden aiheuttama 
onnettomuusvaara!

Vältä koskettamasta 
leikkuuterään – 
loukkaantumisvaara!

Älä käynnistä moottoria 
"kädestä roikottaen", vaan käyttö-
ohjeessa kuvatulla tavalla.
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Leikkuuterä pyörii vielä 
jonkin aikaa sen jälkeen, 
kun kaasuliipaisimesta on 
päästetty irti – jälkikäynti.

Tarkista moottorin jälkikäynti: 
leikkuuterät eivät saa liikkua 
joutokäynnillä – kaasuliipaisimen 
ollessa vapautettuna.

Pidä tulenarat materiaalit (esim. purut, 
puunkuori, kuiva ruoho, polttoaine) 
loitolla kuumista pakokaasuista ja 
kuumasta äänenvaimentimesta – 
palovaara!

Laitteen pitäminen ja ohjaaminen
Moottorilaitteesta on aina pidettävä 
molemmin käsin kahvoista kiinni. 
Seiso aina tukevasti ja vakaasti.

Vasen käsi rengaskahvassa, oikea käsi 
runkoputken kahvassa.

Työskentelyn aikana
Vaaran uhatessa tai hätätapauksessa 
sammuta moottori heti – vie yhdistelmä-
katkaisin/pysäytin asentoon 0 tai d.

15 m säteellä ei saa olla muita ihmisiä – 
ympärisinkoavien esineiden aiheuttama 
loukkaantumisvaara!
Tämä välimatka on pidettävä myös 
muihin esineisiin (ajoneuvot, ikkunalasit) 
– esinevahinkojen vaara!

Huolehdi, että moottorin joutokäynti on 
moitteeton – leikkuuterä ei saa pyöriä 
kaasuliipaisimen vapauttamisen jälkeen.

Tarkista joutokäynnin säätö 
säännöllisesti ja korjaa sitä tarvittaessa. 
Jos leikkuuterä pyörii siitä huolimatta 
joutokäynnillä, vie laite STIHL-
korjaamoon.

00
2B

A
05

6 
K

N

15m (50ft)
41FS 38



suomi
Noudata varovaisuutta 
työskennellessäsi liukkailla, märillä tai 
lumisilla pinnoilla, mäissä ja 
epätasaisessa maastossa tms. 
liukastumisvaara!

Varo esteitä kuten puunkantoja ja juuria 
– kompastumisvaara!

Seiso aina tukevasti ja vakaasti.

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.

Moottorilaite synnyttää 
myrkyllisiä pakokaasuja 
niin pian kuin moottori 
käy. Kaasut voivat olla 
hajuttomia ja 
näkymättömiä. Älä 

koskaan työskentele moottorilaitteella 
suljetuissa tai huonosti ilmastoiduissa 
tiloissa – tämä koskee myös 
katalysaattorilla varustettuja koneita. 

Työskennellessäsi ojissa, notkoissa tai 
muissa ahtaissa paikoissa huolehdi, että 
ilma pääsee vaihtumaan riittävästi. 
Myrkytyksen aiheuttama 
hengenvaara!

Käytä moottorilaitetta siten, että sen 
käytöstä syntyy mahdollisimman vähän 
melua ja pakokaasuja. Älä anna 
moottorin käydä turhaan, kaasuta vain 
työskennellessäsi.

Älä tupakoi moottorilaitetta 
käyttäessäsi ja sen välittömassa 
läheisyydessä – palovaara! 
Polttoainejärjestelmästä voi päästä 
helposti syttyviä bensiinihuuruja.

Työskentelyn aikana syntyvät pölyt, 
höyryt ja savu voivat olla terveydelle 
haitallisia. Jos pölyä tai savua syntyy 
paljon, käytä hengityssuojainta.

Jos moottorilaitteeseen on kohdistunut 
tavallista käyttöä suurempi rasitus 
(esim. isku tai pudotus), sen kunto on 
ehdottomasti tarkastettava ennen 
käytön jatkamista – ks. myös kohta 
"Ennen käynnistystä".

Tarkista erityisesti, että polttoaine-
järjestelmässä ei esiinny vuotoa ja että 
turvalaitteet toimivat kunnolla. 
Moottorilaitetta ei missään tapauksessa 
saa käyttää, jos sen käyttöturvallisuutta 
ei voida enää taata. Jos et ole varma, 
kysy neuvoa alan liikkeestä. 

Älä työskentele käynnistyskaasulla – 
moottorin kierroslukua ei voi säätää 
kaasuliipaisimen ollessa tässä 
asennossa

Älä koskaan 
työskentele ilman 
leikkuuterän 
suojusta – 
ympärisinkoavie

n esineiden aiheuttama 
loukkaantumisvaara.

Tarkista maasto: kiinteät 
esineet kuten kivet, 
metallinkappaleet tai 
vastaavat voivat 
sinkoutua ympäriinsä – 
loukkaantumisvaara! – 

ja vahingoittaa leikkuuteriä ja muita 
esineitä (esim. pysäköityjä ajoneuvoja ja 
ikkunalaseja) (esinevahinkojen vaara).
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Noudata erityistä varovaisuutta 
työskennellessäsi tiheäkasvuisissa 
paikoissa, joissa näkyvyys on huono.

Leikatessasi koskeaa risukkoa ja 
pensaiden ja pensasaitojen alta: pidä 
leikkuuterä vähintään 15 cm maan-
pinnasta – älä vaaranna eläimiä (esim. 
siilejä).

Ennen työnteon lopettamista: 
sammuta moottori.

Tarkista leikkuuterät usein ja 
säännöllisin väliajoin sekä heti, jos 
niiden toiminta tuntuu muuttuneen: 

– sammuta moottori, ota laitteesta 
tukeva ote ja paina leikkuuteriä 
maata vasten

– Tarkista terien kunto ja liitäntä ja että 
niissä ei ole halkeamia

– Vialliset leikkuuterät on vaihdettava 
välittömästi uusiin – silloinkin, jos 
viat ovat vähäisiä hiushalkeamia.

Puhdista leikkuuterän kiinnityskohta 
säännöllisesti ruohosta ja risuista – 
poista tukkeumat leikkuuteristä ja 
suojuksista.

Sammuta moottori ja vedä sytytystulpan 
pistoke irti ennen leikkuuterien 
vaihtamista – moottorin tahattoman 
käynnistymisen aiheuttama 
loukkaantumisvaara!

Vaurioituneita tai halkeilleita leikkuuteriä 
ei saa käyttää tai yrittää korjata (esim. 
hitsaamalla tai suoristamalla) – niiden 
muoto voi muuttua (epätasapaino).

Leikkuuteristä voi irrota palasia, jotka 
voivat osua suurella nopeudella 
käyttäjään tai muihin ihmisiin – 
vakavien loukkaantumisien vaara!

Siimaleikkureita käytettäessä

Käytä ainoastaan suojuksia, joihin on 
asennettu määräysten mukaiset 
leikkuuterät, jotta leikkuusiima ei ylitä 
suurinta sallittua pituutta.

Manuaalisesti säädettäviä 
siimaleikkureita käytettäessä on 
moottori ehdottomasti sammutettava 
ennen leikkuusiiman lisäämistä – 
loukkaantumisvaara!

Liian pitkien leikkuusiimojen käyttö 
vähentää moottorin kierroslukua. Tämä 
aiheuttaa kytkimen jatkuvasti 
vaikuttavasta kitkasta johtuvaa ylikuu-
menemista ja tärkeiden rakenneosien 
(esim. kytkimen, kotelon muoviosien) 
vaurioitumista – esim. joutokäynnillä 
pyörivän terän aiheuttama 
loukkaantumisvaara!
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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 moottorilaitetta säännöllisesti. 
Tee ainoastaan tässä käyttöohjeessa 
kuvattuja huolto- ja korjaustöitä. Muut 
työt on annettava alan ammattilaisen 
suoritettaviksi. 

STIHL suosittelee, että annat kaikki 
huolto- ja 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 laitetta. 
Lisätietoa saat alan liikkeistä.

STIHL suosittelee alkuperäisten STIHL-
varaosien käyttöä. Ne on suunniteltu 
juuri tähän laitteeseen ja käyttäjän 
tarpeisiin sopiviksi.

Ennen korjaus-, huolto- ja 
puhdistustöiden aloittamista on 
sammutettava moottori ja vedettävä 
sytytystulpan pistoke irti – moottorin 
tahattoman käynnistymisen aiheuttama 
loukkaantumisvaara! – poikkeuksena 
kaasuttimen ja joutokäynninsäätö.

Älä huolla tai säilytä moottorilaitetta 
avotulen lähellä – polttoaineen 
aiheuttama palovaara! 

Tarkista säännöllisesti, että 
polttoainesäiliön korkki ei vuoda.

Käytä ainoastaan moitteettomassa 
kunnossa olevia STIHLin hyväksymiä 
sytytystulppia – ks. "Tekniset tiedot"

Tarkista sytytysjohto (eristys on 
kunnossa, liitäntä kunnollinen).

Moottoria saa pyörittää sytytystulpan 
pistokkeen ollessa ulosvedettynä tai 
sytytystulpan ollessa irrotettuna 
ainostaan, jos yhdistelmäkatkaisin/
pysäytin on viety asentoon STOP tai 0– 
sylinterin ulkopuolisten kipinöiden 
aiheuttama palovaara.

Tarkista, että äänenvaimennin on 
moitteettomassa kunnossa.

Älä työskentele viallisella 
äänenvaimentimella tai ilman 
äänenvaimenninta – palovaara! – 
kuulovammojen vaara!

Älä koske kuumaan äänenvaimen-
timeen – palovammojen vaara!

Tärinänvaimennusosien kunto vaikuttaa 
laitteen tärinään – tarkista 
tärinänvaimennusosat säännöllisesti.
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Leikkuulaitteet ja suojukset
Laitteisiin saa turvallisuussyistä 
asentaa ainoastaan niiden 
käyttöohjeissa luetellut 
leikkuulaitteen, suojuksen, 
kädensijan ja kantovaljaiden 
yhdistelmät.

Taivutetulla runkoputkella ja 
rengaskahvalla varustetuissa 
ruohotrimmereissä saa käyttää 
ainoastaan siimaleikkureita.

Suojusten symbolit

Nuoli osoittaa leikkuulaitteen 
pyörimissuunnan: 

Leikkuusiimalla varustettu 
siimaleikkuri

Pehmeään "leikkaamiseen" – sopii 
myös puita ja aidanseipäitä ympäröivien 
epätasaisten reunojen leikkaamiseen – 
säästää puunkuorta.

Älä korvaa leikkuusiimaa 
teräslangalla – 
loukkaantumisvaara!

STIHL FixCut
Tarkkaile kulumismerkintöjä!

Jos alaosan
1 = olakkeet ovat tasoittuneet tai 

kuluneet – kuten oikeassa kuvassa 
– älä käytä siimaleikkuria enää, 
vaan vaihda se uuteen! 
Ympärisinkoavien osien aiheuttama 
loukkaantumisvaara! 
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Muoviterällä varustettu 
siimaleikkuri – STIHL PolyCut 6-3

Esteettömien (ei paaluja, aitoja, puita tai 
muita vastaavia) nurmikonreunojen 
leikkaamiseen.

Noudata ehdottomasti PolyCut-
siimaleikkurin huolto-ohjeita!

Tarkkaile kulumismerkintöjä!

PolyCutin alaosassa on kuluneisuutta 
ilmaisevia merkintöjä.

Jos jokin pyöreistä rei'istä (1; nuoli) 
tulee näkyviin tai jos keskipistettä kohti 
nouseva reuna (2; nuoli) on kulunut, ei 
PolyCut 6-3 -siimaleikkuria saa enää 
käyttää – se on vaihdettava uuteen!

Kulumismerkintöjen huomioimatta 
jättäminen voi johtaa leikkuuterän 
katkeamiseen, jolloin 
ympärisinkoavat osat voivat 
aiheuttaa tapaturmia.

Katkeavien terien aiheuttaman 
loukkaantumisvaaran vähentämiseksi 
vältä koskettamasta leikkuuterällä kiviin, 
metallinkappaleisiin tms.!

Tarkista säännöllisesti, että PolyCut-
leikkuuterissä ei ole halkeamia. Jos 
jossain leikkuuterässä on halkeamia, on 
kaikki PolyCutin terät vaihdettava!
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Sallitut leikkuuterän, teränsuojuksen, kahvan ja 
kantovaljaitten yhdistelmät
Terät
1 Siimaleikkuri STIHL AutoCut C 5-2 
2 Siimaleikkuri STIHL PolyCut 6-3 
3 Siimaleikkuri STIHL FixCut 5-2 

Suojus
4 4 Katkaisuterällä varustettu 

teränsuojus vain siimaleikkureille 
(ks. kohta Suojusten asentaminen)

Kahva
5 Rengaskahva

Kantovaljas
6 Kantovaljaita voi käyttää

Varustus
Raivaussahan täydelliseen 
varustukseen kuuluu mm.: 

– leikkuuterä
– suojus
– kahva
– kantovaljaat (ainoastaan 

lisävarusteena)

Sallitut yhdistelmät
Terästä riippuen valitse oikea yhdistelmä 
seuraavalla sivulla olevasta taulukosta! 

Turvallisuussyistä saa yhdistää vain 
yhdellä taulukon rivillä mainittuja 
leikkuuteriä, teränsuojus-, kahva- ja 
kantovaljasmalleja. Muut 
yhdistelmät eivät ole sallittuja – 
onnettomuusvaara! 

Taitetulla runkoputkella ja 
rengaskahvalla varustetuissa 
ruohotrimmereissä saa käyttää 
ainoastaan siimaleikkureita (1, 2, 3)

Vältä ehdottomasti koskettamasta 
pyörivään leikkuuterään – 
onnettomuusvaara! 

Leikkuuterä Suojus Kahva Kantovaljas
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Rengaskahvan 
asentaminen 

Teränsuojuksien 
asentaminen
Rengaskahvan kokoaminen
Aseta

1 = rengaskahva runkoputkelle 
A = 15 cm (6") etäisyydelle 
2 = hallintakahvasta 

Aseta
3 = kiristyskappale runkoputkelle ja 

työnnä se rengaskahvaan 
Työnnä

4 = nelikantamutteri rengaskahvaan ja 
työnnä 

5 = kiristysruuvi toiselta puolelta läpi ja 
kiristä 

Rengaskahvan säätäminen 
parhaaseen asentoon 

Irrota
5 = ruuvi 
: Työnnä rengaskahva runkoputkea 

pitkin haluamaasi asentoon 
: Kiristä ruuvi 

Työnnä  
1 = suojus vasteeseen saakka
2 = pidikkeeseen. Työnnä
3 = mutteri suojuksen sisäkuusi-

kantaan. 
: Reikien tulee olla kohdakkain. 

Kierrä 
4 = ruuvi paikalleen ja kiristä.

50 mm
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Terien asentaminen
Esivalmistelut
: Aseta ruohotrimmeri maahan – 

rengaskahva ja moottorin runko 
alaspäin, akseli ylöspäin.

Puristuslautanen
Puristuslautanen toimitetaan 
siimaleikkureiden PolyCut 6-3 ja FixCut 
5-2 mukana. Sitä tarvitaan ainoastaan 
kyseisissä siimaleikkureissa.

Siimaleikkuri STIHL AutoCut C 5-2

Jos siimaleikkuriin kuuluu
1 = puristuslautanen, vedä se irti
2 = akselista
STIHL-PolyCut 6-3 teräleikkuri
STIHL FixCut 5-2 teräleikkuri

Työnnä 
1 = puristuslautanen
2 = akseliin ja kohdista
3 = sisäkuusisärmä
4 = kuusisärmään

Leikkuupään asentaminen
Säilytä siimaleikkurin mukana tullut 
lehtinen huolellisesti!

STIHL AutoCut C 5-2

Työnnä
7 = kelakotelo 
2 = akseliin asettamalla 
8 = kuusiokolo
4 = kuusiokantaan
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Käännä
7 = kelakoteloa myötäpäivään, kunnes 

nuolten kärjet ovat kohdakkain – 
lukitse kotelo tähän asentoon
Työnnä

9 = korkki kelakoteloon, paina se 
pohjaan asti ja käännä sitä samalla 
myötäpäivään

: Käännä korkki pohjaan asti ja kiristä 
se käsin

STIHL PolyCut 6-3

: Työnnä aluslaatta akseliin
Aseta

10= mutteri leikkuupäähän
Kierrä

11= leikkuupäätä vasteeseen asti 
myötäpäivään kiinni

  2= akseliin

Akselin lukitseminen

Työnnä
5 = työkalu akselin lukitsemiseksi
6 = suojuksen ja aluslaatan reikiin ja 

kääntele, kunnes akseli on 
lukkiutunut

: Leikkuupään kiristäminen
Vedä akselin lukitsemiseen käytetty 
työkalu irti
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STIHL FixCut 5-2

Työnnä
2 = aluslaatta akseliin
: Aseta leikkuupää 
2 = aluslaatalle –  

laipan (nuoli) on oltava leikkuupään 
reiässä

Paina
3 = aluslaattaa 
1 = akseliin, kunnes se on maata vasten
: Lukkiuta akseli, kierrä
4 = mutteri 
5 = yhdistelmäavaimella akseliin ja 

kiristä
Vedä akselin lukitsemiseen käytetty 
työkalu irti

Leikkuusiiman lisääminen
Siimaleikkuri AutoCut

: Pidä pyörivää leikkuupäätä 
leikattavan pinnan suuntaisesti – 
kosketa maata kevyesti – n. 3 cm 
siimaa työntyy ulos –  

2 = suojuksen
1 = terä lyhentään siiman 

optimipituudeen – älä siis kosketa 
maata moneen kertaan 
peräjälkeen!
Siimaa työntyy vain silloin lisää, kun 
molemmat siimat ovat 
vähintään 2,5 cm pitkiä!

Leikkuupään irrottaminen
STIHL AutoCut

: Pidä kelakotelosta kiinni
: Käännä korkkia vastapäivään

STIHL PolyCut

: Lukitse akseli
: Käännä leikkuupäätä vastapäivään

STIHL FixCut

: Lukitse akseli
: Irrota mutteri yhdistelmäavaimella 

ja kierrä se irti akselista 
Vaihda löystynyt mutteri

Leikkuusiiman / leikkuuterän 
vaihtaminen
Siimaleikkuri AutoCut

ks. kohta "Leikkuusiiman uusiminen".

Siimaleikkurit PolyCut ja FixCut

siimaleikkurin mukana tulleessa 
lehtisessä kuvatulla tavalla.
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Polttoaine
Moottorin polttoaineena on käytettävä 
bensiinin ja moottoriöljyn seosta. 

Näiden aineiden laadulla ja 
sekoitussuhteella on ratkaiseva 
merkitys moottorin toiminnalle ja 
eliniälle.

Sopimattomat polttoaineet tai 
määräyksistä poikkeava seossuhde 
voivat johtaa vakaviin vaurioihin 
moottorissa (männän 
kiinnileikkaaminen, suurempi 
kuluminen jne.).

Bensiini
Käytä merkkibensiiniä, jonka 
oktaaniluku on vähintään 90 ROZ. Jos 
normaali bensiinin oktaaniluku on alle 
90 ROZ, käytä superbensiiniä – 
lyijytöntä tai lyijyllistä.

Terveyden ja ympäristön kannalta 
on suositeltavaa käyttää lyijytöntä 
bensiiniä.

Katalysaattorilla varustetuissa 
koneissa on käytettävä lyijytöntä 
bensiiniä.

Jos lyijyllistä bensiiniä käytetään 
useamman tankillisen verran, 
katalysaattorin teho saattaa 
heikentyä 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 iholle ja 
bensiinihöyryjen hengittämistä – 
terveysvaara!

: Kaada polttoaineille tarkoitettuun 
kanisteriin ensin

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

Sekoitussuhde
STIHL kaksitahtimoottoriöljyt 1:50;
1:50 = 1 osa öljyä + 50 osaa bensiiniä

Muut merkki-kaksitahtimoottoriöljyt;
1:25 = 1 osaa öljyä + 25 osaa bensiiniä
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Polttoainesäiliön 
täyttäminen

Moottorin käynnistäminen 
ja sammuttaminen
Esimerkkejä

 

Polttoaineseoksen säilyttäminen
Polttoaineseos vanhenee – 
sekoita vain muutaman kuukauden tarve 
kerrallaan. Säilytä seosta polttoaineille 
tarkoitetussa kanisterissa kuivassa ja 
turvallisessa paikassa.

: Ravista kanisteria voimakkaasti 
ennen tankkaamista.
Kanisteriin voi syntyä painetta – 
avaa se varovaisesti!

: Puhdista polttoainesäiliö ja kanisteri 
aika ajoin perusteellisesti.
Vie polttoaineen loppu ja 
puhdistukseen käytetty neste 
jätehuolto- ja ympäristön-
suojelumääräysten mukaiseen 
paikkaan!

: Puhdista polttoaineen täyttöaukko 
ja ympärys ennen tankkaamista, 
jotta polttoainesäiliöön ei pääse 
likaa!

: Aseta laite niin, että 
polttoainesäiliön korkki on ylöspäin.

Älä läikytä tankatessasi polttoainetta, 
äläkä täytä säiliötä ääriään myöten 
täyteen. STIHL suosittelee STIHL-
täyttöjärjestelmän käyttöä.

Kiristä polttoainesäiliön korkki 
tankkaamisen jälkeen käsin niin 
tiukalle kuin mahdollista. 

Hallintalaitteet
1 = Pysäytin, jossa asennot:
2 = I -käyttö ja 
3 = O -pysätys
4 = Liipaisimen varmistin
5 = Kaasuliipaisin, jossa
6 = ousitettu kieli ja 
7 = lukitsin

Bensiinin
määrä

STIHL-
kaksitahtiöljy
1:50 

Muun 
merkkiset 
kaksitahtiöljyt
1:25

Litraa Lit-
raa 

(cm3) Lit-
raa

(cm3)

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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Käynnistäminen
: Vie pysäytin asentoon (symbol)
: Paina kaasuliipaisinta ja pidä sitä 

alhaalla
: Paina kaasuliipaisin pohjaan, 

kunnes 
6 = kieleke on lukkiutunut koteloon 

(nuoli) – vapauta peräjälkeen 
kaasuliipaisin, kieleke ja liipaisimen 
varmistin = 
käynnistyskaasuasento 

Säädä 
8 = rikastinläpän vipu:

moottorin ollessa kylmä 
asentoon   g
moottorin ollessa lämmin 
asentoon   e 
– myös silloin, kun moottorin on jo 
käynnistynyt, mutta vielä kylmä 

Paina
9 = polttoainepumpun paljetta 

vähintään 5 kertaa – myös, jos palje 
on täynnä polttoainetta

: Aseta laite tukevasti maahan:
Moottorin tuki ja leikkuulaitteen tuki 
muodostavat alustan – leikkuulaite 
ei saa koskettaa maahan tai muihin 
esineisiin!

: Ota tukeva asento 
: Paina laite vasemmalla kädellä 

tiukasti maata vasten – peukalo 
kotelon alla 
Älä aseta jalkaa tai polvea 
runkoputkelle!
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Vedä oikealla kädellä hitaast
: käynnistyskahvasta vasteeseen asti 

– ja sitten nopeasti ja voimakkaasti, 
paina etukädesija samalla alas – älä 
vedä narua loppuun asti ulos – 
katkeamisvaara!

: Palauta käynnistyskahva hitaasti 
ulosvetosuunnan vastaisesti 
saattaen takaisin, jotta 
käynnistysnaru pääsee 
kelautumaan oikein narupyörään

: Jatka käynnistämistä, kunnes 
moottori käynnistyy – vie 
viimeistään viidennen 
käynnistyskerran jälkeen 

8 = rikastinläpän vipu asentoon e 
: Jatka käynnistämistä

Niin pian kuin moottori käy:
: paina kaasuliipaisinta, kunnes 

kieleke lukkiutuu – 
moottori siirtyy käymään 
joutokäyntiä

Kun kaasutin on säädetty oikein, 
terälaite ei saa pyöriä moottorin 
joutokäynnin aikana.

Laite on käyttövalmis.

Moottorin sammuttaminen
: Vie pysäytin asentoon O 

Jos moottori ei käynnisty
Rikastinläpän vipu

Jos yhdistelmäkatkaisinta ei ole 
moottorin luvattua ensimmäisen kerran 
asetettu asentoon e, moottori on 
saanut liikaa polttoainetta.  

: Vie rikastinläpän vipu asentoon e
: Vie pysäytin asentoon I ja 

liipaisimen varmistin ja 
kaasuliipaisin käynnistyskaasu-
asentoon

: Käynnistä moottori – vedä 
käynnistysnarusta voimakkaasti – 
10 - 20 vetoa saattaa olla tarpeen

Jos moottori ei siitä huolimatta 
käynnisty

Vie pysäytin asentoon O 
Vedä 

10= sytytystulpan pistoke irti
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Työn aikana Ilmansuodattimen 
puhdistaminen
: Kierrä sytytystulppa irti ja kuivaa se
: Kaasuta täysillä
: Vedä käynnistysnarusta useita 

kertoja palotilan tuulettamiseksi
: Aseta sytytystulppa takaisin 

paikalleen
: Paina sytytystulpan pistoke 

paikalleen
: Vie pysäytin asentoon I
: Vie rikastinläpän vipu asentoon e 

– myös moottorin ollessa kylmä 
: Käynnistä moottori uudestaan

Polttoainesäiliö on ajettu 
kokonaan tyhjäksi
: Paina tankkaamisen jälkeen 

polttoainepumpun paljetta 
vähintään 5 kertaa – myös, jos palje 
on vielä täynnä polttoainetta

: Säädä rikastinläpän vipu moottorin 
lämpötilan mukaiseen asentoon

: Käynnistä uudestaan

Ensimmäisten käyttökertojen 
aikana
Uutena tehtaalta toimitettua laitetta ei 
saa sen kolmanteen tankkaukseen asti 
ajaa korkeilla kierrosluvuilla 
kuormittamattomana, jottei laite 
kuormitu totutteluvaiheen aikana liikaa. 
Totutteluvaiheen aikana liikkuvien osien 
on sovittauduttava asentoonsa – 
moottorissa on korkeampi kitkavastus. 
Moottori saavuttaa parhaan tehonsa, 
kun sitä on käytetty 5 - 15 tankillisen 
verran. 

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

Työn jälkeen
Jos konetta ei käytetä vähään aikaan:

anna moottorin viiletä. Säilytä täyteen 
tankattu laite seuraavaa käyttökertaa 
varten kuivassa paikassa, jossa ei ole 
syttymislähteitä. Koneen ollessa 
pidemmän aikaa käyttämättä ks. kohtaa 
"Moottorilaitteen säilytys". 

Likaiset ilmansuodattimet heikentävät 
moottorin tehoa, lisäävät polttoaineen 
kulutusta ja vaikeuttavat käynnistystä.

Kun moottorin teho heikkenee 
huomattavasti

: Aseta rikastinläpän vipu 
asentoon g

1 = Paina lukitsin sisään ja käännä
2 = suodattimen kansi sivulle.
: Puhdista suodattimen ympärys 

karkeasta liasta.
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Kaasuttimen säätäminen
Joutokäyntinopeuden 
3 = Ota huopasuodatin pois.
: Vaihda huopasuodatin! – 

tilapäisratkaisuna kopauta tai 
puhalla puhtaaksi – älä pese!
Vaihda vaurioituneet osat!

Aseta
: huopasuodatin
4 = suodatinkoteloon.
: Sulje suodattimen kansi ja lukitse 

se.

Kaasutin on tehtaalla säädetty 
vakiosäädöllä.

Tällä kaasutinsäädöllä moottori saa 
kaikissa käyttöolosuhteissa parhaan 
mahdollisen polttoaine-ilmaseoksen.

Tässä kaasuttimessa työkäynnin 
säätöruuvia voidaan säätää vain 
ahtaissa rajoissa.

Vakiosäätö

: Sammuta moottori.
: Asenna terälaite.
: Tarkista ilmansuodatin –  vaihda 

tarvittaessa.
Kierrä

H = työkäynnin säätöruuvia vasta-
päivään vasteeseen asti –  max. 3/4 
kierrosta. Kierrä

L = joutokäynnin säätöruuvi 
myötäpäivään pohjaan saakka ja 
sitten 1 kierroksen verran 
vastapäivään.

: Käynnistä laite ja anna moottorin 
lämmetä tarvittaessa. 
Säädä

LA=joutokäyntinopeuden säätöruuvilla 
joutokäynti niin, että terä ei pyöri! 

Hienosäätö
Jos moottorin teho ei ole tyydyttävä 
laitetta vuoristossa tai merenpinnan 
tasalla käytettäessä, saattaa vähäinen 
työkäynnin säätöruuvin H säätö olla 
tarpeen.
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Ohjearvo

Kierrä
H = työkäynnin säätöruuvia kierretään 

1000 metrin (3300 jlk) korkeuseroa 
kohti n. 1/4 kierrosta.

Säädön edellytykset

Muovisiimalla varustettua 
siimaleikkuria käytettäessä 
leikkuusiimojen tulee ulottua 
suojuksessa olevaan 
katkaisuterään asti.

: Suorita vakiosäätö työkäynnin 
säätöruuvia H säätämättä.

: Anna moottorin lämmetä n. 3 min.
: Kaasuta täydellä kaasulla.

Vuoristossa

Kierrä
H = työkäynnin säätöruuvia niin pitkälle 

myötäpäivään (niukemmalle), että 
kierrosluku ei enää nouse 
merkittävästi – korkeintaan 
vasteeseen saakka.

Merenpinnan tasalla

Kierrä
H = työkäynnin säätöruuvia niin pitkälle 

vastapäivään (rikkaammalle), että 
kierrosluku ei enää nouse 
merkittävästi – korkeintaan 
vasteeseen saakka.
Saattaa olla, että suurin sallittu 
kierrosluku saavutetaan jo 
vakiosäädöllä.

Joutokäynnin säätäminen
Joutokäynnin säätöruuvin (L) 
säätämisen jälkeen on yleensä tarpeen 
säätää myös joutokäyntinopeuden 
säätöruuvi (LA).

: Anna moottorin lämmetä.
Moottori pysähtyy joutokäynnillä 

Kierrä
LA=joutokäyntinopeuden säätöruuvia 

hitaasti myötäpäivään, kunnes 
moottori käy tasaisesti – terä ei saa 
pyöriä.

Leikkuuterä pyörii joutokäynnillä

Kierrä
LA=joutokäyntinopeuden säätöruuvia 

vastapäivään, kunnes terä pysähtyy 
ja sitten vielä 1/2–1 kierrosta 
samaan suuntaan.

Kierrosluku joutokäynnillä 
epäsäännöllinen, 
moottori sammuu LA-ruuvin 
säädöstä huolimatta, 
huono kiihtyvyys

Joutokäyntisäätö on liian niukka –
Kierrä

L = joutokäynnin säätöruuvia 
vastapäivään (n. 1/4  kierrosta), 
kunnes moottori käy tasaisesti ja 
kiihtyy hyvin.

Kierrosluku joutokäynnillä 
epäsäännöllinen

Joutokäyntisäätö on liian rikas –
Kierrä

L = joutokäynnin säätöruuvia 
myötäpäivään (n. 1/4  kierrosta), 
kunnes moottori käy tasaisesti ja 
kiihtyy hyvin.
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Katalysaattori* Sytytystulpan tarkistaminen
Katalysaattorilla* varustetuissa 
moottorilaitteissa saa käyttää vain 
lyijytöntä polttoainetta ja STIHL-
kaksitahtimoottoriöljyjä sekoitus-
suhteessa 1:50 (katso kohtaa 
”Polttoaine”).

Äänenvaimentimeen integroitu 
katalysaattori vähentää pakokaasussa 
olevien vahingollisten aineiden osuutta.

Oikea kaasutinsäätö (mikäli 
säädettävissä) ja bensiinin ja 
kaksitahtimoottoriöljyn seossuhteen 
tarkka noudattaminen ovat erittäin 
merkityksellisiä pakokaasujen 
vahingollisten aineiden osuutta ja 
katalysaattorin kestoikää ajatellen.

* katso ”Tähän käyttöohjeeseen”

Jos moottorin teho on heikentynyt, 
käynnistyvyys on huono tai jouto-
käynnissä ilmenee häiriöitä, tarkista 
ensin sytytystulppa.

: Irrota sytytystulppa – ks. kohtaa 
”Moottorin käynnistäminen ja 
sammuttaminen”

: Puhdista likainen sytytystulppa
A = tarkista kärkiväli – säädä 

tarvittaessa – arvo: katso "Tekniset 
tiedot"

: Poista sytytystulpan likaantumiseen 
johtaneet syyt

Mahdollisia syitä ovat:

– polttoaineessa liian paljon 
moottoriöljyä

– likainen ilmansuodatin
– epäsuotuisat käyttöolosuhteet

: Vaihda sytytystulppa n. 100 
käyttötunnin jälkeen – 
jos kärjet ovat pahasti palaneet jo 
aikaisemmin – 
käytä vain STIHLin hyväksymiä 
häiriösuojattuja sytytystulppia – 
ks. ”Tekniset tiedot”

Kipinöiden ja tulipalovaaran 
välttämiseksi

Kun kyseessä on erillisellä 
liitosmutterilla varustettu 
sytytystulppa, kierrä

1 = mutteri ehdottomasti kierteeseen ja 
kiristä tiukasti
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Ammattikorjaamon 
tarkastus ja huolto

Käynnistin
Kaikki sytytystulpat
Paina

2 = sytytystulpan pistoke tiukasti 
3 = sytytystulppaan. 

Polttoainesäiliön imupää
: Vaihda polttoainesäiliön imupää 

kerran vuodessa
Äänenvaimentimen* kipinäsuojus
: Jos moottorin teho on heikentynyt, 

tarkista äänenvaimentimessa oleva 
kipinäsuojus

STIHL suosittelee, että annat kaikki 
huolto- ja korjaustyöt valtuutetun STIHL-
korjaamon suoritettaviksi. 

* ks. "Tähän käyttöohjeeseen"

Käynnistysnarun eliniän 
pidentämiseksi noudata seuraavia 
ohjeita:

: Vedä narua vain määrättyyn 
ulosvetosuuntaan

: Älä anna narun hankautua 
narunohjaimen reunaa vasten!

: Älä vedä narua ulos enempää kuin 
kuvattu – katkeamisvaara!

: Saata käynnistyskahva hitaasti 
takaisin –
katso myös kohtaa "Moottorin 
käynnistäminen / pysäyttäminen"!

Vaurioitunut käynnistysnaru tulee 
hyvissä ajoin vaihtaa uuteen tai 
vaihdatuttaa alan liikkeessä. 
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Moottorilaitteen säilytys Leikkuusiiman vaihtaminen

STIHL AutoCut C 5-2
Jos laitetta ei käytetä n. 3 kuukauteen 

: Tyhjennä polttoainesäiliö paikassa, 
jossa on hyvä ilmanvaihto, ja 
puhdista se. 

: Hävitä polttoaine ympäristö-
määräysten mukaisella tavalla.

: Aja kaasutin tyhjäksi, muuten 
kaasuttimen kalvot voivat liimautua 
kiinni! 

: Irrota leikkuuterä ja puhdista ja 
tarkista se. 

: Puhdista laite huolellisesti, 
erityisesti sylinterin rivat ja 
ilmansuodatin!

: Säilytä laite kuivassa ja 
turvallisessa paikassa.
Huolehdi, että asiattomat (esim. 
lapset) eivät pääse käsiiksi 
laitteeseen.

Ennen kuin vaihdat muovisiiman 
(jäljempänä "siima") tarkista 
ehdottomasti siimaleikkurin kunto.

Jos siinä on selviä kulumisen 
merkkejä, vaihda se kokonaan.

Esivalmistelut
: Sammuta laite
: Aseta ruohotrimmeri maahan 

siimaleikkuri ylöspäin.

Siiman tähteiden poistaminen
Normaali käytössä siimaleikkurissa 
oleva siima käytetään loppuun.

Siimaleikkurin purkaminen osiin

Siiman tähteiden poistaminen:
: Pidä siimaleikkurista kiinni ja kierrä
1 = kantta vastapäivään kunnes se 

voidaan ottaa pois.
Vedä

2 = siimakela irti
3 = yläosasta ja poista siiman tähteet.

Schnur/LINE  1
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Siimaleikkurin kokoaminen

: Työnnä tyhjä siimakela yläosaan.
Jos 

4 = jousi on ponnahtanut pois 
paikaltaan:

: paina jousta 
2 = siimakelaan, kunnes kuulet sen 

lukkiutuvan.
: Asenna siimaleikkuri kohdassa 

"Terien asentaminen"/"STIHL 
AutoCut C 5-2" kuvatulla tavalla.

Siiman pujottaminen siimakelaan
: Käytä siimaa, jonka halkaisija on 

2,0 mm (vihreä).
: Katkaise kaksi 2 m pituista siimaa 

siimarullasta**.
Kierrä

2 = siimakelaa vastapäivään, kunnes 
nuolenpäät osoittavat toisiinsa.

: Työnnä molemmat siimat suorat 
päät edellä

5 = holkkien läpi
3 = yläosaan, kunnes tunnet vastusta – 

työnnä edelleen vasteeseen 
saakka.

** katso "Lisävarusteet" 

: Pidä yläosasta kiinni.
: Kierrä siimakelaa vastapäivään, 

kunnes lyhyempi siima työntyy ulos 
siimaleikkurista enää vain n. 10 cm.

: Tarvittaessa lyhennä pidempi siima 
n. 10 cm:n pituiseksi.
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Huolto- ja hoito-ohjeet
1) STIHL suosittelee STIHL-kauppiasta
* ei kaikissa malleissa ja maissa

Tiedot pätevät normaaleissa käyttöolosuhteissa. Vaikeammissa olosuhteissa 
(voimakkaasti pölyävässä työssä jne.) ja pitkiä päiviä tehtäessä ilmoitettuja 
aikavälejä on vastaavasti lyhennettävä.
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Koko kone
tarkista silmämääräisesti (kunto, 
tiiviys) X X

puhdista X

Hallintakahva tarkista toiminta X X

Ilmansuodatin
puhdista X X

vaihda X

Polttoaineen imupää polttoainesäiliössä
tarkista 1) X

vaihda 1) X X X

Polttoainesäiliö puhdista X X

Kaasutin
tarkista joutokäynti X X

säädä joutokäynti X

Sytytystulppa
säädä kärkiväli X

vaihda 100 käyttötunnin välein

Jäähdytysilman imuaukko
tarkista silmämääräisesti X

puhdista X

Kipinäsuojus* äänenvaimentimessa
tarkista 1) X X

puhdista tai vaihda X X

Ruuvit ja mutterit (paitsi säätöruuvit) kiristä X

Leikkuuterä

tarkista silmämääräisesti X X

vaihda X

tarkista, että terä on kunnolla kiinni X X

Turvatarra vaihda X
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Kulumisen minimoiminen ja 
vaurioiden välttäminen
Tässä käyttöohjeessa annettujen 
ohjeiden noudattaminen vähentää 
laitteen liiallista kulumista ja 
vaurioitumista. 

Laitetta tulee käyttää, huoltaa ja 
säilyttää tässä käyttöohjeessa kuvatulla 
huolellisuudella. 

Käyttäjä on itse vastuussa kaikista 
vaurioista, jotka syntyvät turvallisuus-, 
käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattamatta 
jättämisestä. Tämä koskee erityisesti:

– muiden kuin STIHLin hyväksymien 
muutosten tekoa tuotteeseen. 

– sellaisten lisälaitteiden tai 
lisävarusteiden käyttöä, joita ei ole 
hyväksytty laitteeseen, jotka eivät 
sovi laitteeseen tai jotka ovat 
huonolaatuisia 

– laitteen määräysten vastaista 
käyttöä.

– laitteen käyttöä urheilu- tai 
kilpailutilaisuuksissa.

– vaurioita, jotka ovat syntyneet 
viallisia komponentteja käsittävän 
laitteen 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 kuluvat 
normaalisti myös laitetta asianmukai-
sesti käytettäessä ja ne on vaihdettava 
ajoissa käyttötavasta ja käytön kestosta 
riippuen.
Näihin kuuluvat mm.:

– leikkuuterät (kaikki tyypit)
– terien kiinnitysosat (suojahylsy, 

mutteri jne.)
– terien suojukset
– kytkin
– suodatin (ilmansuodatin ja 

polttoainesuodatin)
– käynnistin
– sytytystulppa
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Tärkeät osat
   1= rengaskahva
  2= rungon letkuosa 
  3= katkaisin
  4= liipaisimen varmistin 
  5= kaasuliipaisin
  6= rikastinläpän vipu
  7=ilmansuodattimen kansi
  8= polttoainesäiliön korkki 
  9= polttoainesäiliö
10= laitetuki
# koneennumero

11= polttoainepumppu
12= kaasuttimen säätöruuvi
13= käynnistyskahva
14= sytytystulpan pistoke
15= äänenvaimennin (maakohtaisesti 

kipinäsuojuksella varustettu)
16= katkaisuterä (leikkuusiimalle)
17= suojus
18= siimaleikkuri
19= runkoputki (suojaputki)
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Tekniset tiedot
Moottori  

Sytytyslaitteisto
Periaate: elektronisesti ohjattu 
(kontaktiton) magneettosytytys   

Polttoainejärjestelmä  

Paino

Ääni- ja melutaso 

1) Tiedoissa on otettu huomioon 
käyttöolosuhteet joutokäynti ja 
nimellinen enimmäiskierrosluku 
samoilta osin

2) Lisätietoa tärinädirektiivin 2002/44/
EY työantajalle asettamista 
vaatimuksista on sivulla 
www.stihl.com/vib/

Yksisylinterinen kaksitahtimoottori
Sylinteritilavuus: 27,2 cm3

Sylinterin halkaisija: 34 mm
Iskun pituus: 30 mm
Teho 
ISO 8893 mukaan: 0,65 kW (0,9 hv)/

7000 1/min
Joutokäynnin 
kierrosluku: 2800 1/min
Moottorin 
enimmäis-
kierrosluku: 9500 1/min
Maks. käyttöakselin 
kiertoluku 
(leikkuuterän 
asennuskohta): 9500 1/min

Sytytystulppa 
(häiriösuojattu):

Bosch WSR 6 F,
NGK BPMR 7 A 

Kärkiväli: 0,5 mm
Tulpan kierro: M 14 x 1,25;

9,5 mm pitkä

Kaasutin: Kaikissa asennoissa toimiva 
kalvokaasutin, jossa integroitu 
polttoainepumppu
Ilmansuodatin: huopasuodatin
Polttoainesäiliön 
tilavuus: 0,33 l (330 cm3)
Polttoaineseos: ks. "Polttoaine"

ilman leikkuuterää ja suojusta:
FS 38 4,1 kg

Leikkuulaite: leikkuupää

Melutaso 
La ISO 7917 mukaan 1) 91 dB(A)

Äänitehotaso
Lwa ISO 10884 mukaan1) 103 dB(A)

Tärinän kiihtyvyys 
ahv,eq ISO 7916 1)2) mukaan 

Vasen kädensija 6,0 m/s2

Oikea kädensija 7,7 m/s2
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Lisävarusteet Korjausohjeita
Leikkuuterät

Siimaleikkuri STIHL AutoCut C 5-2

Leikkuusiima, halkaisija 2,0 mm, vihreä,
eri pituuksia

Siimaleikkuri STIHL PolyCut 6-3

varaterät (12 kpl)

puristuslautanen

pistotuurna

Siimaleikkuri STIHL FixCut 5-2

Leikkuusiima, 203 mm pitkä (12 kpl),
eri paksuisia

Aluslaatta

Pistotuurna

Muut lisävarusteet
Suojalasit

Kantovaljas

Yhdistelmäavain (sytytystulppaa varten)

Kulmaruuviavain

Ruuvimeisseli kaasuttimelle

STIHL ElastoStart (kahvalla varustettu 
käynnistysnaru)

Näistä ja muista lisävarusteista saat 
ajankohtaista tietoa STIHL-kauppiaalta.

Laitteen käyttäjä saa suorittaa vain 
tässä käyttöohjeessa kuvattuja huolto- 
ja hoitotöitä.
Suuremmat korjaukset on annettava 
alan ammattilaisen tehtäväksi.

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

Käytä korjaustöissä ainoastaan STIHLin 
tähän laitteeseen hyväksymiä tai muita 
samantasoisia varaosia. Käytä 
ainoastaan korkealaatuisia varaosia.
Huonompilaatuisten varusteiden käyttö 
voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa 
laitetta.

STIHL suosittelee alkuperäisten STIHL 
varaosien käyttöä.

STIHL alkuperäisvaraosat tunnistaa 
STIHL varaosanumerosta, logosta 
STIHl ja STIHL varaosatunnus-
merkistä (. Pienissä osissa tämä 
merkki voi olla yksinään.
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Valmistajan vaatimus-
tenmukaisuusvakuutus

Laatutodistus
Andreas Stihl AG & Co. KG
Badstr. 115
71336 Waiblingen

vahvistaa, että seuraavassa kuvattu 
kone

vastaa direktiivien 98/37/EY, 89/336/
ETY ja 2000/EY määräyksiä.

Tuote on kehitetty ja valmistettu 
seuraavien normien mukaisesti: 
EN ISO 11806, EN 61000-6-1, 
EN 55012.

Mitattu ja taattu äänitehotaso määritetty 
direktiivin 2000/14/EY, liite V mukaan 
normia ISO 10884 käyttäen.
Mitattu äänitehotaso: 106 dB(A) 
Taattu äänitehotaso: 107 dB(A)

Teknisten tietojen säilytys:
Andreas Stihl AG & Co. KG

Waiblingen, 01.09.2003

Andreas Stihl AG & Co. KG
p.p. 

Steinhauser
Toimialajohtaja
Tuoteryhmähallinto/
Tekniset palvelut

Kaikki STIHLin tuotteet täyttävät 
korkeimmatkin laatuvaatimukset.

Riippumaton elin on todistanut 
STIHLille, että kaikki sen valmistamat 
tuotteet täyttävät 
laatujohtamisjärjestelmille asetetun 
kansainvälisen normin ISO 9001 mitä 
tulee tuotekehitykseen, materiaalin 
hankintaan, tuotantoon, asennukseen, 
dokumentointiin ja asiakaspalveluun.

Tyyppi: ruohotrimmeri
Merkki: STIHL
Malli: FS 38
Sarjatunnus: 4140
Tilavuus: 27,2 cm3
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