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SYMBOLIT
Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta varovaisuudesta ja tarkkaavaisuudesta.
Symbolit tarkoittavat:
Varoitus! Lue käyttöohjeet ja turvaohjeet
ennen koneen käyttöä.

Varoitus! Pidä sivulliset kaukana. Varo
sinkoutuvia esineitä.

Varoitus! Poista turva-avain aina ennen
huoltotöitä.

Varoitus! Älä työnnä kättä tai jalkaa kotelon alle koneen käydessä.

Varoitus! Terä pyörii vielä koneen pysäyttämisen jälkeen.
STOP

Kun leikkurin säädinpaneelin punainen
merkkivalo syttyy ja/tai leikkurista kuuluu
äänimerkki, poista turva-avain.

ASENNUS
OHJAUSAISA (kuva 1)
1. Paina suojatulpat ohjauskiinnikkeisiin. Varmista, että tulpat tulevat oikeaan päähän.
2. Paina ohjauskiinnikkeet alustassa oleviin reikiin.
3. Asenna ruuvit. Kiristä huolella.
4. Asenna ohjausaisa ohjauskiinnikkeisiin ruuveilla, aluslevyillä ja siipimuttereilla. Kiertämällä siipimuttereita hieman auki ohjausaisa
voidaan taittaa eteen. Näin leikkuri vie vähemmän tilaa esim. kuljetuksen aikana.
5. Kiinnitä sähkökaapeli nippusiteellä.
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RUOHONKERÄÄJÄ (kuva 2)
Paina molemmat puoliskot yhteen ja sen jälkeen
yläosa (kuva II).
Avaa koneen luukku ja kiinnitä ruohonkerääjä
alustaan.
HUOM! Leikkuria voidaan käyttää ilman ruohonkerääjää. Ruoho jää silloin nauhaksi koneen taakse.

AKKU
YLEISTÄ
Ennen ensimmäistä käynnistystä ja talvisäilytyksen jälkeen on akkua ladattava 1-2 vuorokautta, muussa tapauksessa
akku saattaa vaurioitua.
Jotta akku säilyttäisi kapasiteettinsa ja
antaisi leikkurille optimaalisen suorituskyvyn, on tärkeää noudattaa huolellisesti lataus- ja säilytysohjeita.
• Tässä koneessa käytetään lyijy-happoakkua.
Tämäntyyppistä akku on aina säilytettävä täyteen varattuna.
• Lataa akku aina sisätiloissa autotallissa tai
muussa vastaavassa tilassa, jossa akku pysyy
kuivana ja säältä suojattuna.
• Lataa akku aina tilassa, jonka lämpötila on vähintään 0° C ja korkeintaan +40° C. Lataus tätä
alemmassa tai korkeammassa lämpötilassa voi
vaurioittaa akkua.
• Säilytä akku aina kosteudelta suojattuna ja
etäällä kuumista paikoista (liedet, lämpöpatterit, avotuli jne.) ja vaarallisista kemikaaleista.
• Käytä aina leikkurin mukana toimitettua Stigalatauslaitetta. Älä koskaan käytä latauslaitetta
minkään muun tuotteen lataamiseen.
• Älä käytä latauslaitetta, jos se on rikki. Viallinen kaapeli ja latauslaite on toimitettava välittömästi valtuutettuun huoltoliikkeeseen
vaihdettavaksi.
• Varo johtoja. Älä koskaan kanna latauslaitetta
johdosta. Irrota laite verkosta pistokkeesta vetämällä, älä koskaan vedä johdosta. Jos latauslaitteessa käytetään jatkojohtoa, käytä kestävää,
ulkokäyttöön hyväksyttyä johtoa. Akkua ei kuitenkaan koskaan tulisi ladata ulkona.

SUOMI
• Latauslaite tuntuu aina lämpimältä ensimmäisten lataustuntien aikana.

LATAUSOHJE
Akku on välittömästi ruohonleikkuun
jälkeen aina ladattava jäähdyttyään
(n. 30 minuutin kuluttua).
1. Akku ladataan irroitettuna leikkurista kuivassa ja viileässä paikassa.
2. Liitä ensin latauslaite akkuun (kuva 3).
3. Liitä latauslaite pistorasiaan (~220/230 V).
4. Lataa 1-2 vuorokautta riippuen siitä, kuinka
kauan konetta on käytetty. Latauksen ollessa
käynnissä latausmerkkivalo akussa palaa punaisena niin kauan kuin latauslaite on liitettynä.
5. Lopeta lataus ittoittamalla ensin pistoke pistorasiasta.
Jos latauslaite irrotetaan ensin akusta,
saattavat liittimen johtimet mennä oikosulkuun koskiessaan johtavaan materiaaliin.

LATAUS ENNEN TALVISÄILYTYSTÄ
Akkua on aina säilytettävä täyteen ladattuna.
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pan alle tai ruohonpoistoaukkoon moottorin ollessa käynnissä.
1. Aseta akku leikkuriin (kuva 6).
2. Aseta turva-avain säädinpaneeliin (kuva 7).
Kun turva-avain on paikallaan, on vihreän
merkkivalon sytyttävä. Ellei näin tapahdu, tarkasta, että turva-avaimessa oleva moottorisuojakytkin on sisäänpainettuna (kuva 8) ja että
akussa on täysi varaus.
3. Paina ohjausaisaa alaspäin nostaaksesi etupyöriä ja vähentääksesi siten ruohon aiheuttamaa
vastusta käynnistyshetkellä.
4. Paina virtakytkin 1 alas (kuva 9). Käynnistä
leikkuri painamalla turvakahva 2 alas.
Vapauta käynnistyskahva pysäyttääksesi moottorin.
Leikkuun jälkeen:
1. Poista turva-avain ja säilytä se lasten ulottumattomissa.
2. Puhdista leikkuri (ks. kappaleen “puhdistus”
kohta “huolto”).
3. Lataa akku, kun se on jäähtynyt (n. 30 minuutin
kuluttua).
Jos turva-kahva ei toimi, poista turvaavain ja toimita leikkuri valtuutettuun
huoltoliikkeeseen korjattavaksi.

1. Irrota akku leikkurista.
2. Pyyhi akku huolellisesti puhtaaksi.

SÄÄTÖPANEELI (kuva 5)

3. Säilytä akkua leikkurin ulkopuolella kuivassa
ja viileässä paikassa.

Säädinpaneelissa on seuraavat osat:

KÄYTTÖ
LEIKKUUKORKEUS (kuva 4)
Jokaisen pyörä korkeuden säätö erikseen.
HUOM! Kaikki pyörät on asennettava samalle
leikkuukorkeudelle.

LEIKKURIN KÄYNNISTYS/
PYSÄYTYS
Pidä kädet ja jalat poissa pyörivän terän/pyörivien terien ulottuvilta. Älä
koskaan työnnä kättä tai jalkaa terävai-

1. Liitin turva-avaimelle. Turva-avaimessa on sisäänrakennettu moottorisuoja. Jos moottorisuoja on lauennut, poista turva-avain ja palauta
moottorisuoja (kuva 8).
2. Säädinpaneelissa on kolme merkkivaloa, jotka
näyttävät akun varaustason.
A (Vihreä merkkivalo) = Akussa on 30-100% täydestä varauksesta.
B (Keltainen merkkivalo) = Akun teho on alentunut. Tehosta jäljellä 5-30%.
C (Punainen merkkivalo) = tehosta jäljellä korkeintaan 5%. Kone alkaa piipata (“beep-beep”)
ja pysähtyy itsestään. Lopeta leikkaaminen ja
lataa akku, kun se on jäähtynyt (n. 30 minuutin
kuluttua). Älä käytä leikkuria, ennen kuin akku
on ladattu täyteen.
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Tärkeää: Älä anna akun purkautua täysin tyhjäksi,
muussa tapauksessa akku voi vaurioitua ja sen
elinikä lyhetä.

LEIKKUUOHJEITA
Jotta leikkuujälki olisi mahdollisimman hyvä ja
akku kestäisi mahdollisimman pitkään, on seuraavia ohjeita noudatettava:
• Kävele hitaasti ja tasaisella nopeudella.
• Vältä leikkurin toistuvaa pysäyttämistä ja käynnistämistä, sillä se kuluttaa runsaasti virtaa.
• Pyri käyttämään moottoria aina täysillä kierroksilla leikkuun aikana.
• Leikkaa säännöllisesti ja usein, etenkin jos ruoho kasvaa nopeasti. Leikkaa yhdellä leikkuukerralla korkeintaan yksi kolmasosa ruohon
pituudesta.
• Käytä aina terävää terää.
• Älä käytä leikkuria sateella tai nurmikon ollessa
märkä.
• Pidä leikkuukotelon alaosa puhtaana.

HUOLTO
Poista turva-avain ja irrota akku aina
ennen huoltotöitä.

PUHDISTUS
Leikkuri on pudistettava aina käytön jälkeen. Käytä kosteaa riepua tai sientä ja mietoa saippualiuosta. Älä käytä puhdistukseen vettä tai liuotteita.
Poista kaikki leikkuujätteet kotelon alta ja poistoaukosta.
Ruohonkerääjän, mutta ei leikkuria, voi puhdistaa vedellä. Keräysteho heikkenee, jos reiät ovat
tukossa.

TERÄN VAIHTO
Tarkasta aina ennen käyttöä ja sen jälkeen, että terä on kunnolla kiinni ja ehjä.
Taipunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava välittömästi. Käytä suojakäsineitä
viiltohaavojen välttämiseksi.
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Tylsät ja vaurioituneet terät repivät ruohon irti ja
tekevät nurmikosta rumannäköisen. Uudet hyvin
teroitetut terät katkaisevat ruohon. Nurmikko näyttää vihreältä ja terveeltä leikkuun jälkeen.
Irrota akku. Aseta toimitukseen kuuluva avain (36
mm) kuusiokolokantaan. Irrota terämutteri jakoavaimella tai muuntyyppisellä kiintoavaimella (19
mm) (kuva 10). Irrota terä kiertämällä terämutteria
vastapäivään.
Asenna uusi terä. Asenna kaikki osat takaisin tarkasti oikeisiin kohtiin kuten kuvassa 10 on esitetty.
Kiristä terämutteri kunnolla.

TERÄN TEROITUS
Terä on tarvittaessa teroitettava märkähiomalla kovasimella tai hiomakivellä.
Terää ei turvallisuussyistä saa hioa hiomalaikalla.
Terä voi haurastua, jos teroitetaan liian korkeassa
lämpötilassa.
Terä on hionnan jälkeen tasapainotettava tärinävaurioiden välttämiseksi (kuva
11)

HUOLTO
Alkuperäisiä varaosia on saatavana valtuutetuista
huoltokorjaamoista ja monilta jälleenmyyjiltä.
Varaosaluettelo löytyy STIGA´n kotisivulta Internetistä, osoitteesta: www.stiga.com (Katso otsikosta “Jälleenmyyjät”).
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Jos leikkuri ei toimi huolimatta tässä taulukossa ehdotetuista toimenpiteistä, käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen.
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