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OLULINE TEAVE! 
ÄRGE UNUSTAGE ENNE KÄIVITAMIST 

TÄITA ÕLIGA SAE-30!

 
 

  
 

PENSEZ À AJOUTER DE L'HUILE 
MOTEUR SAE-30  

AVANT LE DÉMARRAGE ! 
 
 



 
 PICTOGRAM 

 

Palun lugege see kasutusjuhend 
tähelepanelikult läbi, eelkõige selle 
sümboliga tähistatud hoiatused.  

 

Kandke kõrvakaitseid ja mittelibisevate
taldadega ning terasest ninakappidega
jalatseid. Vältige avaraid rõivaid. 

 

Lugege see kasutusjuhend tähele-
panelikult läbi. Tutvuge seadme 
erinevate juhtseadiste, seadistuste ja
käepidemetega.  

 

Kui jätate seadme järelevalveta, 
vabastage alati hoovad, lülitage 
mootor välja ja eemaldage süüte-
küünal.

 
 

 

Ärge pange käsi või jalgu pöörlevate 
detailide lähedale või alla. 
Hoidke 10-meetrist ohutuskaugust.

  
 

 
 

Trimmeripea pöörleb päripäeva, mis 
tähendab, et niidetav materjal 
paisatakse paremale poole.  
 

 

Ärge lubage kõrvalistel isikutel seista
seadme ees.

 

Ärge laske mootoril töötada sise-
ruumis või halva ventilatsiooniga 
kohtades. Mootori heitgaas sisaldab 
süsinikoksiidi.

 
 

 

Nõlvadel töötamisel olge äärmiselt
tähelepanelik.  
 

 

Olge ettevaatlik kuumade mootori-
osade suhtes.

   

 Masina pöörlevad osad võivad teie 
näpud, varbad ja jalad ära lõigata. 
Selle nõude eiramisel võivad taga-
järjeks olla tõsised kehavigastused või
surm.  

 

Bensiini käsitsemisel olge äärmiselt
ettevaatlik. Bensiin on väga tuleohtlik 
ja bensiiniaurud on plahvatusohtlikud.
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Õnnitleme teid selle uue masina ostmise puhul. 
Palun lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi, 
eelkõige selle sümboliga tähistatud hoiatused: 

  
 

Varuosad  
Teatud konkreetse toote varuosade nimekiri on toodud meie
veebilehel www.texas.dk. Kui märgite varuosade numbrid ise

ära, aitab see teid kiiremini teenindada.
Varuosade ostmiseks pöörduge lähima müügiesindaja poole. 

Müügiesindajate nimekiri on toodud Texas’i veebilehel.

 
 

  
 

 
 
Ohutusnõuded  
 
Kasutuselevõtmine 

 Ärge pange käsi või jalgu pöörlevate detailide lähedale 
või alla. 

 

 Lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. 
Tutvuge seadme erinevate juhtseadiste, seadistuste ja 
käepidemetega. 

 Õppige seadet seiskama ja tutvuge avariiseiskamise 
võimalusega. 

 

 Ärge lubage lastel ega seda kasutusjuhendit mittetund-
vatel isikutel masinat kasutada. Arvestage, et kohalikud 
eeskirjad võivad piirata masina kasutajate vanust. 

 

 Ärge kasutage masinat, kui tunnete ennast halvasti, olete 
väsinud või tarbinud alkoholi või ravimeid. 

 

 Enne kasutamist vaadake masin alati üle. 
Hoolitsege selle eest, et masina ükski osa ei ole kulunud 
ega kahjustatud. 

 

 Vahetage kulunud detailid ja poldid välja terve 
komplektina.  

 Masina kasutaja vastutab inimeste ohutuse eest.  
 Ärge kasutage masinat, kui lähedal on inimesed või 

loomad. 

 

 Masina kasutaja vastutab kõigi õnnetuste ja ohtude 
eest, mida masin põhjustab teistele inimestele ja 
nende varale. 

 

 Kontrollige hoolikalt piirkonda, kus hakkate masinat 
kasutama, ja vajadusel eemaldage kõik võõrkehad. 

 

 Ärge tankige masinat siseruumis ega mootori 
töötamise ajal.  

 Mahaloksunud bensiin on väga tuleohtlik. 
Ärge kunagi tankige, kui mootor on veel kuum. 

 

 Enne mootori käivitamist pühkige kogu mahaloksunud
bensiin ära. See võib põhjustada tulekahju või 
plahvatust! 

 

 Probleemse pinnase ja taimestikuga kohas olge 
ettevaatlik ohtude suhtes.  

 Kandke mittelibisevate taldadega ning terasest 
ninakappidega jalatseid. Vältige avaraid rõivaid. 

 

   
 

Kasutamine 
 Käivitage mootor alati ohutustsoonis.  
 Masina kasutamise ajal ärge lahkuge ohutustsoonist. 

Enne ohutustsoonist lahkumist lülitage mootor alati
välja.  

 Pärast võõrkeha puudutamist seisake kohe mootor, 
eemaldage süüteküünal ja kontrollige masinat 
kahjustuste suhtes. Enne töö jätkamist kõrvaldage 
kahjustus. 

 

 
 Kui masin hakkab ebanormaalselt vibreerima, seisake

mootor ja selgitage kohe välja põhjus. Vibratsioon 
annab tavaliselt märku kahjustusest.  

 Kui jätate seadme järelevalveta, vabastage alati hoovad, 
lülitage mootor välja ja eemaldage süüteküünal.  

 Enne mingite remondi-, reguleerimis- või kontrollimis-
tööde tegemist lülitage mootor alati välja ja jälgige, et 
masina kõik liikuvad osad oleksid täielikult seiskunud.  

 Nõlvadel töötamisel olge äärmiselt tähelepanelik.  
 Ärge kunagi kasutage trimmerit kiirel käigul.  
 Ärge koormake trimmerit üle, püüdes töötada liiga 

kiire tempoga.  
 Ärge vedage masinaga reisijaid.  
 Olge ettevaatlik, kui masin töötab tagasikäigul.  
 Ärge lubage kõrvalistel isikutel seista seadme ees.  
 Kui masin ei ole kasutusel, lülitage see alati välja.  
 Kasutage masinat ainult päevavalges ja hästi 

valgustatud kohas.  
 Tagage kindel jalgealune ja hoidke käepidemetest 

tugevasti kinni. Kõndige, ärge kunagi jooske.  
 Ärge olge masinaga töötamise ajal paljajalu või 

sandaalides.  
 Nõlvadel suuna vahetamisel olge äärmiselt 

tähelepanelik.  
 Ärge kunagi püüdke teha mingeid seadistusi, kui 

mootor töötab.  
 Masinaga tagurdamisel või masina tahapoole 

tõmbamisel olge äärmiselt ettevaatlik.  
 Ärge laske mootoril töötada siseruumis või halva 

ventilatsiooniga kohtades. Mootori heitgaas sisaldab 
süsinikoksiidi. Selle nõude eiramisel võivad 
tagajärjeks olla püsivad kehavigastused või surm.  

 
Bensiiniga seotud ohutusnõuded 

 Bensiini käsitsemisel olge äärmiselt ettevaatlik. 
Bensiin on väga tuleohtlik ja bensiiniaurud on 
plahvatusohtlikud. 

 

 Võite saada tõsiseid kehavigastusi, kui bensiin pritsib
teie peale või teie riietele. Peske ennast ja vahetage
kohe riided! 

 

 Kasutage ainult heakskiidetud kütusenõu. Ärge 
kasutage karastusjoogipudelit või mingit muud nõu. 

 

 Kustutage kõik sigaretid, sigarid, piibud või muud 
süüteallikad.  

 Ärge tankige masinat siseruumis. 
 

 Laske mootoril enne tankimist jahtuda. 
 

 Kütusele paisumisruumi andmiseks ärge täitke 
kütusepaaki rohkem kui 2,5 cm täiteava alaservast 
allapoole. 

 

 Pärast tankimist sulgege kork uuesti tihedalt. 
 

 

 Tankimisel ärge kasutage tankimispüstoli 
lukustusfunktsiooni.  

 Ärge suitsetage tankimise ajal. 
 

 Ärge tankige siseruumides või kohas, kus bensiiniaur 
või puutuda kokku süüteallikaga. 

 

 Hoidke bensiin ja mootor eemal seadmetest, 
signaallampidest, grillidest, elektriseadmetest, 
akutööriistadest jms. 

 
 

 Kui kütusepaak tuleb tühjendada, tehke seda õues.  
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Hooldus ja ladustamine  
 Hooldus- ja puhastustööde tegemise, tööriistade 

vahetamise ja muude transpordivahenditega 
vedamise ajaks tuleb masina mootor välja lülitada. 

  Veenduge regulaarselt, et poldid ja mutrid on 
pingutatud. Vajaduse korral pingutage need üle. 

  Enne masina siseruumis või kinnikaetult ladustamist 
tuleb mootoril lasta täielikult jahtuda. 

  Kui te ei kasuta masinat teatud perioodil, järgige 
selles kasutusjuhendis toodud juhiseid. 

  Hooldage ohusilte ja juhistega silte või vajadusel 
vahetage need välja. 

  Kasutage ainult originaaltarvikuid ja -varuosi. 
Kui kasutate mitte-originaalvaruosi või -tarvikuid, 
kaotab masinale antav garantii kehtivuse. 

   Vahetage rikkis summutid välja. 
  

Muu teave  
 Hammasrattad on tarneolekus eelnevalt määritud. 

Enne iga kasutuskorda veenduge, et hammasrattad on 
nõuetekohaselt määritud.  

 Mootor ei ole eelnevalt õliga täidetud.  
 Tehases paigaldatud juhtimisseadised, näiteks käe-

pidemele kinnitatud siduritrossi ei tohi eemaldada ega 
kattest vabastada. 

 

 Tankige kütust ainult välistingimustes. Bensiin on väga 
tuleohtlik ja bensiiniaurud on plahvatusohtlikud. 

 

 Haagiseplatvormil transportimise korral veenduge, et 
masin on nõuetekohaselt kinnitatud. 

 

 Mootori seiskamise ajal vähendage gaasi ja sulgege 
kütuseklapp. 

 

 
 Kokkupanek 
 
Teostage joonisel näidatud toimingud:  
(Tegelik mudel võib joonisel näidatust erineda.)  

1. Masinaosade määratlus  
A. Trimmerijõhv  
B. Trimmeripea  
C. Turvahoob   
D. Käepideme nurga reguleerimine  
E. Gaasihoob  
F. Trimmeri sisselülitushoob  
G. Mootor  
H. Rattad  
I. Kaitsekate  
J. Mootori kaitseekraan   

 
2. Paigaldage käepide ja mootori kaitseekraan kattele ja 

kinnitage poltidega. 
  

 
 
Järgige joonisel 2 esitatud paigaldusprotseduuri. 

 
3. Paigaldage trimmerijõhv.  

Järgige joonisel 3 esitatud protseduuri.  
 
Trimmerijõhv peab olema 55 cm pikkune ja olema 
kinnitatud komplektidena. Trimmeripea mõlemale küljele 
tuleb kinnitada kaks jõhvi.

   
   

  
 

Täitke mootor õliga. 
Lisateavet saate õlivahetust käsitlevast jaotisest.

 
 

 
Rõivad  
 
Masina kasutamisel kandke tihedasti liibuvaid töörõivaid, 
tugevaid töökindaid, kuulmiskaitseid ja terasest ninakappidega
libisemisvastaseid saapaid. 
 
 
 
 

Ohutustsoon 
 
Masina kasutamise ja mootori töötamise ajal ärge lahkuge 
töötsoonist tähistusega ill6. Kui näiteks tarviku kinnitamiseks 
on vaja töötsoonist lahkuda, seisake esmalt mootor.

 
 
Mootori käivitamine ja seiskamine 
 Tähelepanu! Enne masina kasutamist kontrollige alati 

õlitaset!
 

 
Õlimõõtevardaga mootoritel peab õlitase olema alati min ja 
max märgi vahel. Ilma õlimõõtevardata mootoritel peab õli 
olema täiteavast näha, kui mootor on horisontaalasendis. 
Kasutage alati õli SAE-30. Kasutage alati pliivaba bensiini 
oktaanarvuga 95. Ärge valage bensiinipaaki kunagi üle.

 
 

 
Käivitamine  

1. Seadke gaasihoob asendisse max.  
2. Pumbake täitepumba mullnuppu 3–5 korda.  
3. Mootori käivitamiseks tõmmake käivitusnööri. 

Juhtige käivitusnöör alati käega mootorisse tagasi.  
4. Kui mootor on käivitanud, andke veidi gaasi. 

 5. Aktiveerige turvahoob. 
6. Lükake alla trimmeri sisselülitushoob. 

  
Seiskamine  

1. Vabastage turvahoob.   
2. Seadke gaasihoob seiskamisasendisse („stop“). 

 

 Masina kasutamise ajal võib vibratsioon ulatuda
käepidemeni. Seetõttu soovitame iga 2 tunni järel
töö katkestada. 

 
Masina kasutamine  
  Enne masina kasutamist eemaldage tööpiirkonnast

kõik võõrkehad. Kivid, klaas, oksad ja sarnased 
esemed võivad masinat kahjustada. 
Veenduge ka, et kõik poldid on kinni.   Käivitage mootor vastavalt ülalpool esitatud 
juhistele. Hoidke masina liikuvatest detailidest 
eemale.  

 Ärge püüdke masinat kunagi muud moodi liigutada 
kui see on ette nähtud tavalises töörežiimis ja 
töötava mootori korral. 

 

 
Aktiveerige käepidemed C ja F, nagu on näidatud joonisel 1. 
 
HOIDKE OHUTUSKAUGUST 10 MEETRIT.  
 
Masinat saab kasutada peaaegu igasuguses taimestikus. 
Trimmeripea pöörleb päripäeva, mis tähendab, et masin 
paiskab niidetud materjali paremale poole.  
 
Masina raskuskese paikneb madalal ja masinal on suured
rattad. See võimaldab masinat kasutada nõlvadel kaldega 
kuni 15%. Hoiatus! Vältige järsemaid nõlvu kui 15%, sest 
masina määrimissüsteem sel juhul ei tööta ja mootor võib 
saada kahjustada.  
 
Masina töökoormus peab vastama trimmeri jõudlusele. 
Seda tagab trimmeripeal alati konstantse pöörlemissageduse 
hoidmine. Vältige pöörlemissageduse vähenemist. 
Trimmeripea pöörlemissageduse vähenemine võib anda 
märku ülekoormusest.

 

 
 
Käepideme nurga reguleerimine  
 
Järgige joonisel 2 näidatud käepideme nurga reguleerimise 
protseduuri.

  
 

Ärge unustage lukustada!  
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Lõikekõrguse reguleerimine  
 
Järgige joonisel 5 näidatud reguleerimise protseduuri.  
 
Trimmeripea lõikekõrgust saab reguleerida. Trimmeril on 
kaks erinevat lõikekõrgust. Kui trimmeripea seada ülemisse 
asendisse, on lõikekõrgus 65 mm. Kui trimmeripea seada 
alumisse asendisse, on lõikekõrgus 35 mm.

 

 
Kasutage 3 mm kuuskantsisevõtit. 

 
Puhastamine 
 
Trimmerit tuleb pärast kasutamist puhastada. 
Mulla ja muda ärapesemiseks kasutage kastmisvoolikut. 
Rootorivõllile kinnijäänud rohu eemaldamiseks võtke 
trimmeripea trimmeri teljelt ära. Veermikunumbrit tohib asjatu
kulutamise vältimiseks puhastada ainult niiske lapiga. 
Ärge kasutage puhastamiseks kõrgsurvepesureid.

  

 
 
Õli vahetamine  
 
Õli tuleb esimest korda vahetada 5 töötunni järel ja seejärel 
kord aastas. Kasutage õli väljalaskekomplekti.  
 

1. Imege õli õlitäiteava kaudu pritsi abil välja. 
Karterisse pääsemiseks kasutage voolikut.  

2. Juhtige kasutatud õli mahutisse.  
3. Täitke mootor uue SAE-30 õliga.  
4. Kontrollige õlitaset õlimõõtevarda abil.  

 
Utiliseerige kasutatud õli ohutul viisil.  
 Õli ja väljalaskekomplekt ei kuulu 

trimmeri tarnekomplekti.  
 
Ladustamine 
 

• Kui kavatsete masinat hoida pikemat aega 
kasutamata, järgige allpool toodud juhiseid. 
See pikendab masina kasutamisaega.  

• Mulla, rohu ja muda ärapesemiseks kasutage 
kastmisvoolikut. Eemaldage võllilt rohi jms. 
Veermikunumbrit tohib asjatu kulutamise vältimiseks 
puhastada ainult niiske lapiga. Ärge kasutage 
puhastamiseks kõrgsurvepesureid. 

 
 

 
• Pühkige trimmerit niiske lapiga nii, et kõik pinnad on 

puhtad. Roostetamise vältimiseks pühkige masina 
pindu õlise lapiga.  

• Hoidke masinat alati kuivas ja puhtas kohas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rikkeotsing  
 
Mootor ei käivitu   

1. Veenduge, et kütuse regulaator on seadistatud 
õigesti. 

 

2. Kontrollige süüteküünalt.  
3. Veenduge, et paagis on värske bensiin.  
4. Rikkeotsingu kohta saate täpsemat teavet 

mootori kasutusjuhendist.  
 
Mootor ei tööta ühtlaselt  

1. Veenduge, et gaasihoob ei ole seatud 
asendisse max. 

2. Veenduge, et paagis on värske bensiin.  
 

Trimmeripea ei pöörle   
1. Veenduge, et kaablid on heas töökorras ja õigesti 

paigaldatud.  
2. Kontrollige, ega masinasse ei ole rohtu kinni 

jäänud ja eemaldage see. 
 

 
Müra, vibratsioon ja ettevaatusabinõud  
 

1. Kui teile mõjub pikemat aega müratase üle 85 dB 
(A), võib see teie kuulmist kahjustada. 
Kandke masina kasutamise ajal alati kuulmiskaitseid.  

2. Vibratsiooni ja mürataseme vähendamiseks
vähendage mootori pöörete arvu.  

3. Mürataseme täiendavaks vähendamiseks kasutage 
masinat ainult avatud maastikul.  

4. Vibratsiooni saab veelgi vähendada, kui hoida 
käepidemest tugevasti kinni.  

5. Inimeste häirimise vältimiseks tuleks masinat 
kasutada päevasel ajal. 

 
 

6. Masina kasutamisel kandke alati tihedasti liibuvaid 
töörõivaid, tugevaid töökindaid, kuulmiskaitseid ja 
terasest ninakappidega libisemisvastaseid saapaid.  

7. Tehke iga 2 töötunni järel 30-minutiline vaheaeg.  
 
Tehnilised andmed 
 

Mootor Powerline TG595, 173 cm3 
Töölaius  max 56 cm 
Töökõrgus  3,5 – 6,5 cm 
Trimmerijõhv 4 mm 
Edasiliikumine lükates 
Rattad  14”  
Reguleeritav 
käepide  

jah
 

Kaal  31 Kg  
  



 

 
    

    
    

EÜ vastavustunnistus    
 
 
 
EÜ-sse importija 

 
Texas Andreas Petersen A/S 

 
 
Kinnitame, et toode

 
trimmer   
 
 

Pro Trim 56 
 
 
vastab masinadirektiivi ja selle hilisemate muudatuste nõuetele 

 
 
 2006/42/EÜ

  
 
 Vastavushindamise protseduur vastab lisas III/VI kirjeldatule

 
 

Direktiivi 2000/14/EÜ on muudetud direktiiviga 2005/88/EÜ

 
 
 Vastab järgmistele standarditele

   
  

 
EN 14910+A1 :2009

  
 

Tagatud LWA: 97 dB(A) Mõõdetud LWA: 81,3 dB (A) 
Vibratsioon ah = 8 m/s

 
 
Texas Andreas Petersen A/S                     Dokumendi eest vastutav isik  
Knullen 22 • DK-5260 Odense S                    Lars Lorenzen 
                        
01.01.2013 
 
 
 
 
 
Verner Hansen  
tegevdirektor   


