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Vaara! 

Laitetta käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä 

turvatoimia henkilö- ja omaisuusvahinkojen 

välttämiseksi. Lue käyttöohjeet ja 

turvallisuusmääräykset huolellisesti 

kokonaisuudessaan. Säilytä tämä ohjekirja 

turvallisessa paikassa siten, että sen tiedot ovat 

aina saatavilla. Jos annat laitteen toisen 

henkilön käytettäväksi, anna nämä käyttöohjeet 

ja turvallisuusmääräykset laitteen mukana. 

Emme ota vastuuta vahingoista tai 

onnettomuuksista, jotka aiheutuvat näiden 

käyttöohjeiden ja turvallisuusmääräysten 

noudattamatta jättämisestä. 

 

1. Turvallisuusmääräykset 

Vastaavat turvallisuustiedot löytyvät mukana 

toimitetusta vihkosesta. 

Vaara! 

Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja -

ohjeet. Turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden 

noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 

sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan 

henkilövahingon. 

Säilytä kaikki turvallisuusmääräykset ja -

ohjeet turvallisessa paikassa tulevaa 

käyttöä varten. 

Laitteessa olevan ohjekilven selite 

(katso kuva 28) 

A = Tärkeää! Lue käyttöohjeet ennen laitteen 

ensimmäistä käyttökertaa. 

B = Pidä ulkopuoliset henkilöt loitolla laitteesta. 

C = Huomio – Pidä kätesi ja jalkasi poissa 

terävien hampaiden ulottuvilta. Vedä 

turvapistoke irti aina ennen laitteen huoltoa, 

säätöä tai puhdistamista. Hampaat jatkavat 

pyörimistä vielä moottorin sammuttamisen 

jälkeen. 

D = Käytä kuulo- ja silmäsuojaimia. E 

= Taattu äänitehotaso. 

F = Tärkeää! Lue käyttöohjeet ennen laitteen 

ensimmäistä käyttökertaa. 

G = Käytä vain akkuja, joiden lataustaso on 

keskenään sama. 

 

2. Rakenne ja toimitukseen kuuluvat 
osat 

2.1 Rakenne (kuvat 1 ja 2) 

1. Virtakytkinvipu 

2. Turvalukitus 

5. Työntöaisan yläosa 

6. Työntöaisan alaosa 

7. Työntöaisan pidike 

8. Syvyyden säätö 

9. Akkukotelon kansi 
10. Poistoluukku 

12. Johtokiinnikkeet 

13. Pikalukitusvipu 

14. Kuusioavain 

16. Takapyörä 

17. Aluslevy 

18. Pikalukitusvivun ruuvi 

19. Takapyörän ruuvi 

20. Turvapistoke 

 
2.2 Toimitukseen kuuluvat osat 

Tarkista, että tuotteen mukana on toimitettu 

kaikki toimitukseen kuuluvat osat. Mikäli osia 

puuttuu, ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai 

laitteen myyjään 5 arkipäivän sisällä laitteen 

ostamisesta ja ostokuitin vastaanottamisesta. 

Katso myös takuutaulukko käyttöohjeiden 

lopussa. 

• Avaa pakkaus ja ota laite esille varovasti. 

• Poista pakkausmateriaalit ja mahdolliset 
pakkaus- tai kuljetustuet (mikäli sellaisia 
on käytetty). 
 

• Tarkista, että toimituksessa on mukana kaikki osat. 

• Tarkista laite ja lisävarusteet 
kuljetusvaurioiden varalta. 

• Mikäli mahdollista, säilytä laitteen pakkaus 
takuuajan loppuun. 

Vaara! 

Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole leluja. 

Älä anna lasten leikkiä muovipusseilla, 

kalvoilla tai pienillä osilla. Nielemis- ja 

tukehtumisvaara! 

• Akkunurmikonelvytin/ilmaaja 

• Alkuperäiset käyttöohjeet 

• Turvallisuusohjeet 

 
3. Asianmukainen käyttö 

Laitteen perusmalli on nurmikonelvytin, joka on 

tarkoitettu yksityiskäyttöön pihoilla ja 

puutarhoissa. Laitteen terätela haraa sammaleen 

ja rikkaruohot juurineen maasta ja kuohkeuttaa 

maaperää. Sen ansiosta nurmikkosi puhdistuu ja 

saa paremmin ravinteita. Suosittelemme 

nurmikon haraamista keväisin ja syksyisin. 
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Lisävarusteena saatavan ilmaavan telan 

(tuotenumero 3405571) avulla laite voidaan 

muuttaa nurmikonilmaajaksi käden käänteessä. 

Ilmaava tela naarmuttaa nurmikon pintaa ja 
parantaa nurmikon vedenpoistoa ja hapenottoa. 
Nurmikkoa kannattaa ilmata koko kasvukauden 
ajan.  

 

Laite on tarkoitettu yksityiskäyttöön pihoilla ja 
puutarhoissa. 

4. Tekniset tiedot 

Joutokäyntinopeus: ............................... 3 300/min 

Suojausluokka: ................................................ III 

Jännite: .................................................. 36 V DC 

Työleveys: .................................................35 cm 

Terien määrä: ........................................... 16 kpl 

Haraussyvyys: ..........................  -3 / 3 / 6 / 9 mm 

LpA äänenpainetaso ............................ 74,4 dB(A) 

Epävarmuus K ........................................ 3 dB(A) 

LWA äänitehotaso ................................ 82,3 dB(A) 

Yksityiskäyttöön tarkoitettuja nurmikonelvyttimiä 

käytetään yleensä alle 10 tuntia vuodessa 

pienillä yksityisillä pihoilla ja 

harrastepuutarhoissa, mutta niitä ei tule käyttää 

julkisissa puistoissa, urheilukentillä, maatiloilla 

tai metsissä. 

Laitteen asianmukaisen käytön ja huollon 

varmistamiseksi valmistajan toimittamat 

käyttöohjeet on säilytettävä ja niitä on 

noudatettava. Ohjeet sisältävät arvokasta tietoa 

laitteen käytöstä ja huollosta. 

Varoitus! Käyttäjälle aiheutuvan 

tapaturmavaaran vuoksi laitetta ei saa käyttää 

puiden ja pensasaitojen leikkeiden 

silppuamiseen. Laitetta ei myöskään saa käyttää 

tasoittamaan maan epätasaisuuksia, kuten 

myyränmättäitä. 

Turvallisuussyistä laitetta ei saa käyttää muiden 

työkalujen tai työkalusarjojen voimanlähteenä 

ilman valmistajan nimenomaista ohjetta. 

Laitetta tulee käyttää ainoastaan näissä ohjeissa 

kuvattuun tarkoitukseen. Muunlainen käyttö 

katsotaan väärinkäytöksi. Laitteen käyttäjä on 

yksin vastuussa väärinkäytöstä mahdollisesti 

aiheutuvista vaurioista tai henkilövahingoista. 

Huomioi, että laitetta ei ole suunniteltu 

kaupalliseen käyttöön eikä ammattilais- tai 

teollisuuskäyttöön. Laitteen takuu raukeaa, mikäli 

laitetta käytetään kaupallisessa, 

ammattimaisessa tai teollisessa 

yritystoiminnassa tai vastaavassa tarkoituksessa. 

LWA taattu äänitehotaso ......................... 86 dB(A) 
Epävarmuus K ................................... 3,67 dB(A) 

Ohjaustangon tärinä, maks. ................ 5,031 m/s2 

Epävarmuus K ....................................... 1,5 m/s2 

Suojausluokka: ............................................. P21 

Paino .......................................................... 10 kg 

 
Vaara! 

Melu ja tärinä 

Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardien EN ISO 

3744, EN ISO 11201, ISO 11094 ja EN ISO 20643 

mukaisesti. 

Tärkeää! 

Laite toimitetaan ilman akkuja ja laturia, ja siinä 

on käytettävä Power-X-Change-sarjan 

litiumioniakkuja. 

Power-X-Change 

• 18 V / 1,5 Ah, 5 litiumionikennoa 

• 18 V / 3,0 Ah, 10 litiumionikennoa 

• 18 V / 5,2 Ah, 10 litiumionikennoa 

Power-X-Change-sarjan litiumioniakkuja saa 

ladata vain Power-X-laturilla. 

Power-X-laturi 

Tulojännite: .....................  200–250 V ~ 50–60 Hz 

Lähtöjännite: .......................................... 21 V DC 

Lähtövirta: ................................................... 3,0 A 

Suojausluokka: ............................................ II/IQ 

 
Minimoi melu ja tärinä. 

• Käytä ainoastaan moitteettomassa 
käyttökunnossa olevaa laitetta. 

• Huolla ja puhdista laite säännöllisesti. 

• Mukauta työskentelytapasi laitteelle sopiviksi. 
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• Älä ylikuormita laitetta. 

• Toimita laite huollettavaksi aina 
tarvittaessa. 

• Sammuta laite, kun et käytä sitä. 

• Käytä suojakäsineitä. 

Huomio! 

Jäännösriskit 

Vaikka tätä sähkötyökalua käytettäisiin 

ohjeiden mukaisesti, tiettyjä jäännösriskejä ei 

voida välttää. Laitteeseen ja sen 

rakenteeseen voi liittyä seuraavia riskejä: 

1. Kuulovaurio, mikäli tarkoituksenmukaisia 

kuulonsuojaimia ei käytetä. 

2. Tärinän aiheuttamat terveyshaitat, mikäli 

laitetta käytetään pitkään yhtäjaksoisesti 

tai sitä ei ole säädetty tai huollettu oikein. 

Varoitus! 

Laitteen käyttö saa aikaan 

sähkömagneettisen kentän. Tämä kenttä voi 

aktiivisesti tai passiivisesti häiritä 

lääketieteellisten implanttien toimintaa 

tietyissä olosuhteissa. Vakavien ja 

kuolemaan johtavien vammojen välttämiseksi 

suosittelemme, että ihmiset, joilla on 

lääketieteellisiä implantteja, ottavat yhteyttä 

lääkäriinsä ja implantin valmistajaan ennen 

laitteen käyttöä. 

 

5. Ennen laitteen käynnistämistä 

Tärkeää! 

Laite toimitetaan ilman akkuja ja laturia, ja siinä 

on käytettävä Power-X-Change-sarjan 

litiumioniakkuja. 

Power-X-Change 

• 18 V / 1,5 Ah, 5 litiumionikennoa 

• 18 V / 3,0 Ah, 10 litiumionikennoa 

• 18 V / 5,2 Ah, 10 litiumionikennoa 

Power-X-Change-sarjan litiumioniakkuja saa 

ladata vain Power-X-laturilla. 

Varoitus! 

Vedä turvapistoke irti aina ennen laitteen säätöä, 

korjausta, huoltoa tai puhdistamista. 

 
Nurmikonelvytin toimitetaan kokoamattomana. 

Työntöaisa ja takapyörät on asennettava ennen 

laitteen käyttöä. 

Laitteen kokoaminen on helppoa 

yksityiskohtaisten ohjeiden ja kuvien avulla. 

Takapyörien asentaminen (kuvat 3 ja 4) 

• Työnnä takapyörien akselit niille 
tarkoitettuihin aukkoihin (kuva 3, kohta 
A). 

• Kiinnitä pyörät paikoilleen niille tarkoitetuilla 
ruuveilla (kuva 4, osa 19). 

Työntöaisan pidikkeiden asentaminen 

(kuvat 5 ja 6) 

• Poista pikalukitusvipu (kuva 5, osa 13) 
ja aluslevy (kuva 5, osa 17). 

• Liitä työntöaisan pidike (kuva 5, osa 7) 
kiinnitysruuviin. Varmista, että 
putkessa oleva ura (kuva 6, kohta A) on 

ulkopuolella. 

• Laita aluslevy takaisin paikoilleen ja kiristä 
pikalukitusvivun avulla. 

Aseta molemmat työntöaisan pidikkeet samaan 

kulmaan! 

Työntöaisan alaosan asentaminen (kuva 7) 

• Liu’uta työntöaisan alaosa (kuva 7, osa 6) 
työntöaisan pidikkeisiin. 

• Yhdistä putket laitteen mukana toimitetuilla 
ruuveilla (kuva 7, osa 18), aluslevyillä (kuva 
7, osa 17) ja 
pikalukitusvivuilla (kuva 7, osa 13). 

Työntöaisan yläosan asentaminen (kuvat 

8–10) 

• Työntöaisan yläosassa (kuva 8, osa 5) on 
kaksi päällekkäistä reikää työntöaisan 
korkeuden 
säätämistä varten. 

• Aseta työntöaisan yläosan (kuva 8, osa 5) 
reiät työntöaisan alaosan reikien kohdalle. 

• Yhdistä putket laitteen mukana toimitetuilla 
ruuveilla (kuva 8, osa 18), aluslevyillä (kuva 
8, osa 17) ja 
pikalukitusvivuilla (kuva 8, osa 13). 

• Kiinnitä virtajohto työntöaisan putkiin 
johtokiinnikkeiden (kuva 9, osa 12) avulla 
niin, että 
poistoluukun (kuva 10, osa 12) avaaminen ja 
sulkeminen onnistuu. 

Varmista, että poistoluukun voi avata ja sulkea 

helposti! 
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Keruupussin (lisävaruste) asentaminen 

(kuvat 11–14) 

Laitteen perusmalli ei sisällä keruupussia. Se on 

saatavilla erikseen 
(tuotenumero 3405576). 

• Työnnä pussin rungon osat toisiinsa (kuva 
11). 

• Vedä keruupussi metallirungon päälle 
(kuva 12). 

• Kytke kumikiinnikkeet metallirunkoon 
(kuva 13). 

• Liitä keruupussi laitteeseen avaamalla 
poistoluukkua (kuva 14, osa 10) yhdellä 
kädellä. Tartu toisella kädellä keruupussia 

kahvasta ja aseta se paikoilleen ylhäältä 

päin (kuva 14). 

Vaara! 

Varmista ennen keruupussin asentamista, että 

moottori on sammutettu ja terä on pysähtynyt. 

Ohjaustangon korkeuden säätäminen (kuva 

15) Löysää pikalukitusvivut (kuva 15, osa 13) 

laitteen molemmin puolin. 

Aseta ohjaustangon korkeus asentoon 1 tai 2 

(kuva 15). Kiristä sitten pikalukitusvivut 

uudelleen. 

Aseta molemmat puolet samaan kulmaan. 

 
Haraussyvyyden säätäminen (kuva 16) 

Haraussyvyys asetetaan säätömekanismin 

avulla. Vedä vipua nuolen osoittamaan 

suuntaan (kuva 16) ja aseta haluttuun asentoon 

(0/1/2/3). Varmista, että vipu asettuu kunnolla 

paikoilleen! 

 

0 = kuljetusasento -3 mm  

I = haraussyvyys 3 mm 

II = haraussyvyys 6 mm 

III = haraussyvyys 9 mm 

Akun lataaminen (kuva 17/19) 

Laite toimitetaan ilman akkuja ja laturia! 

1. Irrota akku laitteesta painamalla sen 

sivulla olevia painikkeita. 

2. Ennen kuin kytket laturin verkkovirtaan, 

varmista, että laturin arvokilpeen merkityt 

tiedot vastaavat verkkovirran tietoja. Aseta 

laturin (22) pistoke 

pistorasiaan. Vihreä LED-valo alkaa vilkkua. 

3. Aseta akku (21) laturiin (22). 

4. Kohdassa Akun varauksen mittari on 
taulukko, 

 
jossa on lisätietoa laturin LED-merkkivaloista. 

Akku voi kuumentua hiukan latauksen aikana. Se 

on normaalia. 

Jos akku ei lataudu, tarkista seuraavat asiat: 

• pistorasia on jännitteinen 

• lataavien osien välillä on hyvä kontakti. 

Jos akku ei edelleenkään lataudu, lähetä 

• laturi 

• ja akku 
asiakaspalvelukeskukseemme. 

 
Akun pitkän käyttöiän varmistamiseksi se 

kannattaa ladata pian uudelleen. Lataa akku aina, 

kun huomaat, että laitteen suoritusteho 

heikkenee. Älä koskaan anna akun varauksen 

kulua täysin loppuun. Tämä saattaa vaurioittaa 

akkua. 

Akun asentaminen (kuvat 18–19) 

Avaa akkukotelon kansi painamalla lukkoa (A) 

kuvan 18 mukaisesti ja nosta kansi ylös. 

 Aseta molemmat akut koteloon kuvan 19 

mukaisesti ja työnnä niitä eteenpäin, kunnes 

kuulet niiden lukittuvan paikoilleen. 

Huomio! 

Käytä vain akkuja, joiden lataustaso on 

keskenään sama. Älä koskaan yhdistä täysiä ja 

puolitäysiä akkuja. 

Lataa molemmat akut aina samanaikaisesti. 

Laitteen käyttöaika riippuu siitä akusta, jossa on 

pienempi varaus. Molempien akkujen on oltava 

täyteen ladattuja ennen käyttöä. Sulje 

akkukotelon kansi kääntämällä sitä alaspäin ja 

varmista, että se menee kunnolla paikoilleen. 

Akun varauksen mittari (kuva 20) 

Paina akun varauksen mittarin (kuva 20, osa A) 

kytkintä. Akun varauksen mittari (kuva 20, osa B) 

näyttää akun varauksen kolmen LED-valon 

avulla. 

Kaikki 3 LED-valoa palavat: 

Akku on täynnä. 

 
2 tai 1 LED-valoa palaa: 

Akun varaus on riittävä. 

 
1 LED-valo vilkkuu: 

Akku on tyhjä ja pitää ladata. 

- 24 - 



Anl_GE_SC_35_1_Li_SPK9.indb 25 20.03.2019 06:16:43 

 

 

 

  FI  

 
Kaikki LED-valot vilkkuvat: 

Akun varaus on purkautunut lopullisesti, ja akku 

on vioittunut. Älä käytä tai lataa viallista akkua. 

 

6. Käyttö 

Huomio! 

Nurmikonelvytin on varustettu turvakytkimellä 

luvattoman käytön estämiseksi. Aseta 

turvapistoke (kuva 21, osa 20) paikoilleen juuri 

ennen laitteen 

käynnistämistä ja poista se, kun keskeytät tai 

lopetat työskentelyn. 

Vahinkokäynnistyksen estämiseksi 

työntöaisassa (kuva 22, osa 5) on turvalukitus 

(kuva 22, osa 2), jota on painettava ennen kuin 

kytkintä (kuva 22, osa 1) voidaan painaa. 

Laitteen käynnistyminen voi kestää usean 

sekunnin ajan. Kun kytkin vapautetaan, laite 

sammuu. Kokeile tätä toimintoa muutaman 

kerran, jotta voit olla varma laitteesi 

moitteettomasta toiminnasta. Vedä turvapistoke 

irti aina ennen laitteen säätöä, korjausta, huoltoa 

tai puhdistamista. Varmista, ettei terätela pyöri. 

 
Vaara! Älä koskaan avaa poistoluukkua 

moottorin käydessä. Pyörivä terätela voi 

aiheuttaa vammoja. 

Sulje poistoluukku aina huolellisesti. Luukku 

sulkeutuu kiristysjousten avulla. 

Varmista, että ohjaustangon aikaansaama 

turvallinen välimatka käyttäjän ja laitteen 

rungon välillä säilyy. 

 Ole erityisen huolellinen, kun käytön aikana 

muutat suuntaa rinteessä. Varmista tukeva 

jalansija ja käytä aina pitäviä jalkineita ja 

pitkälahkeisia housuja. Kulje rinteessä aina 

poikkisuuntaan eikä koskaan ylös alas. 

Turvallisuussyistä nurmikonelvytintä ei saa 

käyttää rinteissä, joiden kaltevuuskulma on 

suurempi kuin 15 astetta. 

Ole erityisen varovainen, kun liikut taaksepäin ja 

vedät laitetta (kompastumisvaara)! 

Työskentelyvinkkejä 

Jokaisen harausraidan kannattaa kulkea 

hieman edellisen päältä. 

Yhdensuuntaisin linjoin liikkuminen saa aikaan 

siistin työjäljen. Harausraitojen tulee olla 

muutama sentti edellisen 

 
päällä, jotta niiden väliin ei jää käsittelemättömiä 

juovia. 

Jos käytät lisävarusteena saatavaa keruupussia, 

se on tyhjennettävä heti kun laite jättää jälkeensä 

ruohosilppua. 

Vaara! Ennen keruupussin irrottamista 

sammuta moottori ja odota, että tela on 

pysähtynyt. 

Keruupussin poistamiseksi nosta poistoluukkua 

yhdellä kädellä ja irrota pussi toisella kädellä. 

Nurmikon haraustiheys riippuu pääasiassa 

ruohon kasvunopeudesta ja maaperän 

kovuudesta. 

Pidä laitteen rungon alapuoli puhtaana ja poista 

multa- ja ruohonjäämät. Jäämät vaikeuttavat 

laitteen käynnistämistä ja heikentävät työn laatua. 

Kulje rinteessä aina poikkisuuntaan eikä 

koskaan ylös alas. Sammuta moottori aina 

ennen telan tarkistamista. 

Vaara! 

Tela jatkaa pyörimistä vielä muutaman sekunnin 

ajan moottorin sammuttamisen jälkeen. Älä yritä 

koskaan itse pysäyttää telaa. Jos pyörivä tela 

osuu esineeseen, sammuta laite ja odota, kunnes 

tela on täysin pysähtynyt. Tarkista sitten telan 

kunto. Vaihda vaurioituneet osat (katso kohta 

7.3). 

Vinkkejä lisävarusteena saatavan ilmaavan 

telan käyttöön. 

Nurmikon ilmaaminen tapahtuu samalla 

periaatteella kuin haraaminen. 

Huomioi siis edellä mainitut turvallisuusohjeet 

ja työtavat. 

 

7. Puhdistaminen, huolto ja 

varaosien tilaaminen 

Vaara! 

Vedä turvapistoke irti aina ennen laitteen säätöä, 

korjausta, huoltoa tai puhdistamista. Varmista, 

ettei terätela pyöri. 

7.1 Puhdistaminen 

• Pidä kaikki turvalaitteet, ilma-aukot ja 
moottorikotelo mahdollisimman puhtaana 
liasta ja pölystä. 
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  Pyyhi laite puhtaalla liinalla tai puhalla 

siihen paineistettua ilmaa matalalla 

paineella. 

• Suosittelemme puhdistamaan laitteen 
välittömästi jokaisen käyttökerran 
jälkeen. 

• Puhdista laite säännöllisesti kostealla 
liinalla ja suovalla. Älä käytä muita 
puhdistusaineita tai liuottimia, sillä ne 
voivat 
vahingoittaa laitteen muoviosia. Varmista, 

ettei laitteen sisälle pääse vettä. Veden 

pääseminen sähkötyökalun sisälle lisää 

sähköiskun vaaraa. 

7.2 Huolto 

• Anna valtuutetun ammattilaisen vaihtaa 
kuluneet tai vaurioituneet telat (katso osoite 
takuutodistuksesta). 

• Varmista, että kaikki kiinnitysosat (ruuvit, 
mutterit jne.) pysyvät kireästi kiinni, jotta 
laitteen 
käyttö on turvallista. 

• Säilytä nurmikonelvytin kuivassa paikassa. 

• Käyttöiän pidentämiseksi kaikki laitteen 
ruuvattavat osat, kuten pyörät ja akselit, 
tulee puhdistaa ja 
öljytä. 

• Säännöllisellä huollolla voidaan varmistaa 
laitteen pidempi käyttöikä ja tarkka ja helppo 
toiminta. 
 

• Tarkista nurmikonelvytin aina käyttökauden 
lopussa ja poista mahdolliset ruoho- ja 
multajäämät. Laitteen kunto on 
ehdottomasti 
tarkistettava jokaisen käyttökauden alussa. 

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme (katso 

osoite takuutodistuksesta), jos laite vaatii 

korjaustoimia. 

Laite vaatii vähemmän säilytystilaa, kun 

työntöaisa asetetaan asentoon P (kuva 15). 

Löysää pikalukitusvipuja noin kolme kierrosta ja 

kiinnitä aisa säilytysasentoon. Tämän asennon 

avulla laite vie mahdollisimman vähän tilaa (kuva 

23). Kun palautat työntöaisan työasentoon, 

muista kiristää pikalukitusvipuja kolme kierrosta! 

7.3 Telan vaihtaminen (kuvat 24–27) 

 
Käytä työkäsineitä! 

 
Käytä ainoastaan alkuperäisiä Einhell-teloja, 

jotka takaavat hyvän suorituskyvyn ja 

turvallisuuden kaikissa olosuhteissa. 

 
Terätelan tai lisävarusteena saatavan ilmaavan 

telan (kuva 27b, tuotenumero 34.055.71) 

vaihtaminen tapahtuu seuraavasti: 

Irrota kaksi koloruuvia (kuva 24, kohta A). 

Nosta telaa samasta päästä ja vedä nuolen 

suuntaan (kuva 25). 

Työnnä uusi tela nuolen suuntaisesti (kuva 

27a/27b) vääntimen nelikantaan (kuva 26, kohta 

A) ja paina pidikkeeseen (kuva 27a). 

Kiinnitä tela kahdella koloruuvilla (kuva 24, 

kohta A). 

Voitele nelikanta säännöllisesti, jotta telan vaihto 

onnistuu vaivattomasti. 

Jos terätela on asetettu väärin, kotelo voi 

estää uloimman terän (kuva 25, kohta A) 

liikkeen. Käännä siinä tapauksessa telaa puoli 

kierrosta eteenpäin! 

7.4 Varaosien tilaaminen 

Anna seuraavat tiedot tilatessasi varaosia: 

• laitteen tyyppi 

• laitteen tuotenumero 

• laitteen tunnistenumero 

• tarvittavan varaosan numero. Katso 
ajantasaiset hinnat ja tiedot osoitteesta 
www.isc-gmbh.info. 

 
Vaihtoterä, tuotenumero: 34.055.81 

 

8. Säilytys ja kuljetus 

Säilytys 

Säilytä laite lisävarusteineen lasten 

ulottumattomissa pimeässä ja kuivassa paikassa, 

jonka lämpötila ei laske pakkasen puolelle. 

Ihanteellinen säilytyslämpötila on 5–30 °C. Säilytä 

laite alkuperäisessä pakkauksessaan. 

Kuljetus 

• Sammuta laite ja irrota se virtalähteestä 
ennen kuljetusta. 

• Asenna mahdolliset kuljetustuet. 

• Suojaa laite vaurioilta ja voimakkaalta 
tärinältä, joita voi esiintyä etenkin 
ajoneuvokuljetusten aikana. 

• Kiinnitä laite niin, ettei se pääse liukumaan 
tai kaatumaan. 
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9. Hävittäminen ja kierrätys 

Laite toimitetaan pakkauksessa, joka suojelee 

sitä kuljetusvaurioilta. Tämän pakkauksen 

materiaalit voidaan uusiokäyttää tai kierrättää. 

Laite ja sen lisävarusteet on tehty useista eri 

materiaaleista, kuten metallista ja muovista. 

Viallista laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen 

mukana. Laite tulee toimittaa keräyspisteeseen 

asianmukaisesti hävitettäväksi. Mikäli et tiedä 

sopivan keräyspisteen sijaintia, kysy neuvoa 

paikallisilta viranomaisilta. 
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10. Akun varauksen mittari 
 

Mittarin 
merkkivalot 

Selitys ja tarvittavat toimenpiteet 

Punainen 
LED 

Vihreä 
LED 

Pois päältä Vilkkuu Valmis käyttöön 

Laturi on kytketty verkkovirtaan, ja sitä voidaan käyttää. Laturissa ei ole 

akkua. 

Päällä Pois 
päältä 

Lataa 

Laturi lataa akkua pikalataustilassa. Latausaika näkyy laturissa. 

Tärkeää! Todellinen latausaika voi poiketa hieman laturin antamasta 
ajasta ladattavan akun varauksen mukaan. 

Pois päältä Päällä Akku on ladattu ja valmis käyttöön. 

Yksikkö siirtyy hitaamman latauksen tilaan, kunnes akku on ladattu 

täyteen. 

Tämä onnistuu, jos ladattavan akun jättää laturiin vielä noin 15 minuutiksi. 

Toimenpide: 

Ota akku pois laturista. Kytke laturi irti verkkovirrasta. 

Vilkkuu Pois 
päältä 

Hidas lataus 

Laturi on hitaan latauksen tilassa. 

Turvallisuussyistä akun lataus hidastuu. Syitä ovat mm. seuraavat: 

- Ladattavaa akkua ei ole käytetty pitkään aikaan. 

- Akun lämpötila on liian kylmä tai kuuma. 

Toimenpide: 

Odota, kunnes akku on ladattu täyteen: voit jatkaa akun lataamista. 

Vilkkuu Vilkkuu Häiriö 

Lataaminen ei enää onnistu. Akku on vikaantunut. 

Toimenpide: 

Älä koskaan lataa viallista akkua. Ota akku 

pois laturista. 

Päällä Päällä Lämpötilahäiriö 

Akku on liian kuuma (esim. oltuaan suorassa auringonvalossa) tai 

liian kylmä (lämpötila on alle 0 °C). 

Toimenpide: 

Irrota akku ja pidä sitä huoneenlämmössä (noin 20 °C) noin päivän ajan. 
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11. Vianetsintä 
 

Häiriö Mahdollinen syy Korjaava 
toimenpide 

Moottori ei 
käynnisty. 

a) Sisäiset liitännät irti. 

b) Turvalukitus on viallinen. 

c) Laitteen kotelo on tukossa. 

 

d) Turvapistoketta ei ole 
asennettu. 

e) Akku on asennettu väärin. 

a) Vie huoltopalveluun. 

b) Vie huoltopalveluun. 

c) Vaihda tarvittaessa 

haraussyvyyttä. Puhdista kotelo, 

jotta terätela pääsee pyörimään 

vapaasti. 

d) Aseta turvapistoke paikoilleen (katso 
kohta 6). 

e) Poista akku ja asenna 

uudelleen (katso kohta 5). 

Moottorin teho 

heikkenee. 

a) Maaperä on liian kovaa. 

b) Kotelo on tukossa. 

c) Tela on erittäin kulunut. 

a) Vaihda työskentelysyvyyttä. 

b) Puhdista kotelo. 

c) Vaihda tela. 

Epätarkka 

haraustulos. 

a) Tela on kulunut. 

b) Työskentelysyvyys on väärä. 

a) Vaihda tela. 

b) Korjaa työskentelysyvyys. 

Moottori käy, 

mutta tela ei 

pyöri. 

a) Hammashihna on poikki. a) Vie huoltopalveluun. 

Tärkeää! Moottori on suojattu lämpökatkaisimella, joka sammuttaa moottorin ylikuormituksen 

sattuessa ja käynnistää sen automaattisesti uudelleen lyhyen jäähdytystauon jälkeen. 
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Koskee ainoastaan EU-maita 

 
Sähkötyökaluja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. 

 
Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sen mukaisten 

kansallisten lakien mukaisesti vanhat sähkötyökalut tulee pitää erillään muista jätteistä ja hävittää 

ympäristöystävällisellä tavalla, esim. toimittamalla ne kierrätyspisteeseen. 

Kierrätysvaihtoehto palautuspyynnölle: 

Mikäli laitteen omistaja ei enää halua säilyttää laitetta eikä palauttaa sitä valmistajalle, hänen tulee 

varmistaa, että se hävitetään asianmukaisesti. Vanha laite voidaan toimittaa tarkoituksenmukaiseen 

keräyspisteeseen, josta se hävitetään kansallisten kierrätys- ja jätteidenkäsittelysäännösten 

mukaisesti. Tämä ei koske laitteen mukana toimitettuja lisätarvikkeita tai apuvälineitä, joissa ei ole 

sähköosia. 

 

Tuotteiden mukana toimitettujen asiakirjojen monistaminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaan on sallittu 

ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella suostumuksella. 

Tekniset muutokset ovat mahdollisia. 
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Tietoa huollosta 

Takuutodistuksessa on annettu valtuutettujen huoltoyhtiöiden maakohtaiset yhteystiedot. Valtuutetut 

huoltoyhtiöt auttavat kaikissa huoltoon, varaosien ja kuluvien osien tilauksiin sekä kulutustavaroiden 

ostoihin liittyvissä asioissa. 

Seuraavat osat kuluvat käytössä luonnollisesti. Lisäksi taulukossa on lueteltu laitteen käyttöön 

tarvittavia kulutustavaroita. 

 

Kategori
a 

Esimerkk
i 

Kuluvat osat* Kiilahihna, tela, akku 

Kulutustavarat*  

Puuttuvat osat  

* Eivät välttämättä kuulu toimitukseen. 

 
Jos laitteessa on vika, ilmoita siitä osoitteessa www.isc-gmbh.info. Kuvaile vika tarkasti ja vastaa aina 

seuraaviin kysymyksiin: 

• Onko laite toiminut lainkaan vai onko se ollut alusta alkaen viallinen? 

• Huomasitko mitään oireita tai vikoja ennen laitteen vikaantumista? 

• Mikä toimintahäiriö laitteessa mielestäsi on (pääoire)? Kuvaile tätä 
toimintahäiriötä. 
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Takuutodistus 

Hyvä asiakas! 

Kaikki tuotteemme käyvät läpi tiukat laatutarkastukset, joiden tarkoituksena on varmistaa, että tuotteet 

toimitetaan asiakkaille virheettömässä kunnossa. Mikäli laitteessa tästä huolimatta ilmenee jokin vika, 

ota yhteyttä palveluosastoomme, jonka osoite on merkitty tähän takuukorttiin. Meihin voi ottaa yhteyttä 

myös soittamalla annettuun palvelunumeroon. Huomioi seuraavat takuuvaatimuksiin sovellettavat 

ehdot: 

1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia eli luonnollisia henkilöitä, jotka eivät aio käyttää 

laitetta kaupalliseen toimintaan. Nämä takuuehdot säätelevät takuun piiriin kuuluvia lisäpalveluita, 

jotka alla mainittu valmistaja tarjoaa uusien tuotteidensa ostajille lakisääteisen takuun lisäksi. 

Tämä takuu ei vaikuta lainmukaisiin takuuvaatimuksiisi. Takuumme on asiakkaalle maksuton. 

2. Takuupalvelut kattavat ainoastaan materiaali- tai valmistusvirheistä aiheutuneet viat tuotteissa, 

jotka on ostettu alla mainitulta valmistajalta. Takuu rajoittuu tällaisten tuotevikojen korjaamiseen 

tai tuotteen vaihtamiseen toiseen tuotteeseen valmistajan harkinnan mukaan. 

Laitteita ei ole suunniteltu kaupalliseen käyttöön tai ammattilais- tai teollisuuskäyttöön. 

Takuusopimusta ei synny, jos laitetta on käyttänyt kaupallinen toimija, ammattilainen tai 

teollisuusyritys, tai jos laite on altistettu vastaavalle kulutukselle takuuaikana. 

3. Takuu ei kata seuraavia tapauksia: 

- Laitevaurio, joka johtuu asennusohjeiden laiminlyönnistä tai virheellisestä asennuksesta, 

käyttöohjeiden (esimerkiksi väärään jännitteeseen tai sähkövirtaan kytkeminen) tai huolto- ja 

turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä, laitteen altistamisesta epätavallisille ympäristöolosuhteille tai 

laitteen huollon laiminlyönnistä. 

- Laitevaurio, joka johtuu väärinkäytöstä (laitteen ylikuormittaminen tai vääränlaisten lisäosien ja 

työkalujen käyttäminen), vierasesineiden pääsystä laitteeseen (kuten hiekan, kivien tai pölyn 

pääsy laitteeseen, kuljetusvauriot), voiman käytöstä tai ulkoisten voimien aiheuttamista vaurioista 

(esimerkiksi laitteen pudottaminen). 

- Laitevaurio tai laitteen osan vaurio, joka johtuu luonnollisesta kulumisesta tai tavallisesta 

käytöstä. 

4. Takuu on voimassa 24 kuukautta laitteen ostopäivästä. Takuuvaatimukset tulee tehdä ennen 

takuuajan päättymistä ja kahden viikon kuluessa vian havaitsemisesta. Takuuvaatimuksia ei 

hyväksytä takuuajan päätyttyä. Laitteen alkuperäinen takuuaika pysyy voimassa, vaikka laitetta 

korjattaisiin tai siihen vaihdettaisiin osia. Tällaisissa tapauksissa korjaustyö tai osien 

asentaminen ei jatka takuuaikaa, eikä korjaustyölle tai osien vaihtamiselle myönnetä uutta 

takuuta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettavia palveluja. 

5. Takuuvaatimuksen voi tehdä vain, jos laite on rekisteröity osoitteessa www.isc-gmbh.info. Säilytä 

uuden laitteen ostokuitti tai muu ostotosite. Takuu ei koske ilman ostokuittia tai arvokilpeä 

palautettuja laitteita, koska tällöin laitetta ei voida tunnistaa asianmukaisesti. Mikäli takuu kattaa 

laitteen vian, laite joko korjataan ja palautetaan välittömästi tai sen tilalle lähetetään uusi laite. 

Tarjoamme myös maksullisen korjauspalvelun tapauksissa, joissa takuu ei kata vikaa tai takuuaika on 

jo päättynyt. Palvelua voi hyödyntää lähettämällä laitteen huolto-osoitteeseemme. 

Tutustu myös tämän takuun kuluvia osia, kulutustavaroita ja puuttuvia osia koskeviin rajoituksiin, jotka 

on eritelty näiden käyttöohjeiden takuuehdoissa. 
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