
  

Kasutusjuhend 
 

Hekilõikur HA110 HA850 
Lisaseade trimmerile 
  
 



SÜMBOLITE KIRJELDUS 
 

Sümbolid 
 
ETTEVAATUST! Ebaõige või hooletu 
kasutamine võib muuta trimmeri 
ohtlikuks, mis võib põhjustada raskeid 
vigastusi või surma. Kasutusjuhendi 
lugemine ja mõistmine on äärmiselt 
oluline. 
Lugege juhend enne seadme kasutamist 
tähelepanelikult läbi. 
 

 

Kasutage alati: 
• Tunnustatud kuulmiskaitseid 
• Kaitseprille või visiiri 
 

Toode vastab asjakohastele CE 
direktiividele. 
 

Lõiketera. Ärge puudutage tera enne 
mootori seiskamist. 
 

Seade ei ole elektriliselt isoleeritud. 
Elektriliini lähedale sattunud või seda 
puudutanud seade võib põhjustada 
surma või tõsise kehavigastuse. Elekter 
võib levida sädelahenduse teel. Mida 
kõrgem pinge seda suurema vahemaa 
võib elekter õhu kaudu läbida. Elekter 
võib levida ka okste ja muude esemete 
kaudu, mis on niisked.  

 

 

Hoidke seadet elektriliinist või seda puudutavatest kehadest 
vähemalt 10 meetri kaugusel. Kui töötada tuleb elektriliini 
lähedal, võtke ühendust selle omanikuga, et elekter liinist 
tööohutuse tagamiseks välja lülitada. 

Seade võib olla ohtlik! Seadme kasutaja peab tagama, et 
teised inimesed ja loomad ei tuleks töötavale seadmele 
lähemale kui 15 meetrit. 
Käepideme kinnitamispiire näitavad nooled. 
 

 

Kandke alati kaitsvaid töökindaid. 
 

 

Kandke tugevaid libisemisekindlaid 
jalanõusid. 
 

Seadme keskkonnamüra vastab Euroopa 
Ühenduse direktiivile. Seadme müra 
andmed on toodud peatükis Tehnilised 
andmed ja seadme andmesildil. 

 
 
 

Muud seadmel olevad sümbolid ja sildid kirjeldavad 
vastavust eri turgudel kehtivatele nõuetele. 
Mootori seiskamiseks seadke stopp-lüliti 
asendisse STOP. ETTEVAATUST! Lüliti 
naaseb automaatselt käivitusasendisse. 
Ettevaatamatu käivitamise vältimiseks tuleb 
süüteküünla kork küünlalt eemaldada enne 
seadme kokkupanekut, kontrollimist ja/või 
hooldamist. 
 

Kandke alati kaitsvaid töökindaid.  
 

 

Seade vajab regulaarset puhastamist. 
 

 

Visuaalne kontroll. 
 

 

Kandke kaitseprille või visiiri. 
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Kontrollida enne käivitamist: 
Lugege juhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult 
läbi. 
Käesolev juhend kuulub seadmega kaasas oleva juhendi 
juurde. Täpsemat infot saate seadme kasutusjuhendist. 
Husqvarna AB-s kehtiva korra kohaselt arendatakse tooteid 
pidevalt ning seega võidakse toodete konstruktsiooni ja 
välimust etteteatamata muuta. 
Pikaajaline kokkupuude müraga võib põhjustada kestva 
kuulmiskahjustuse. Kasutage alati tunnustatud 
kuulmiskaitseid. 

ETTEVAATUST! Seadme konstruktsiooni 
muutmine on ilma tootja loata keelatud. 
Kasutage ainult originaalvaruosi. Tootjaga 
kooskõlastamata muudatused ja/või 
lisaseadised võivad põhjustada seadme 
kasutaja või teiste inimeste raske vigastuse 
või surma. 

 
ETTEVAATUST! Lisaseadet võib kasutada 
ainult koos ettenähtud trimmeriga. Lähema 
info leiate peatükist seadme kasutusjuhendi 
peatüki Tehnilised andmed jaotisest 
Tunnustatud lisaseadmed. 

Seade on mõeldud ainult okste ja võsude pügamiseks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIS ON MIS? 
 

 
 
Mis on mis trimmeril? 
 
1 Lõiketera 
2 Määrdenippel ja määrde lisamiskork. 
3 Nurkülekanne 
4 Esimene käepide 
5 Käekaitse kinnituskruvi 
6 Nurga reguleerimisnupp 
7 Kettakaitse (HA 110) 

8 Kasutusjuhend 
9 Transpordikaitse 
10 Varreühendus 
11 Vars (110 mm (HA 110), 829 mm (HA 850)) 
12 Nurga reguleerimiskäepide (H 850) 

 



OHUTUSNÕUDED 
 
Seadme turvavarustus 
See peatükk kirjeldab seadme turvavarustust, töötamist ning 
selle kontrollimist ja hooldamist, et tagada seadme 
nõuetekohane talitlus. Seadme osade kirjeldust vaadake 
peatükist Mis on mis? 
Seadme tööaeg võib lüheneda ja ohtlikkus suureneda, kui 
seadet ei hooldata või remondita nõuetekohaselt ja/või 
professionaalselt. Kui vajate lisainfot, pöörduge lähimasse 
remonditöökotta. 
 

NB! 
Kõik seadme remonttööd nõuavad eriettevalmistust. Eriti 
kehtib see seadme turvavarustuse suhtes. Kui seade ei 
vasta allpool kirjeldatud kontrollimisel nõuetele, pöörduge 
remonditöökotta. Meie toodete ostmisel on Teile tagatud 
professionaalne tehnohooldus ja remont. Kui seadme müüja 
ei tegele selle remontimisega, küsige temalt lähima 
remonditöökoja andmeid. 

 

 

ETTEVAATUST! Vigastatud 
turvavarustusega seadet on keelatud 
kasutada. Turvavarustust tuleb selle peatüki 
nõuete kohaselt hooldada. Kui seade ei 
vasta allpool kirjeldatud kontrollimisel 
nõuetele, pöörduge remonditöökotta. 

 

 

ETTEVAATUST! Seisake mootor alati enne 
lõiketera puudutamist. Tera jätkab liikumist 
ka pärast mootori seiskamist. Enne 
hekilõikuri hooldamist või eemaldamist 
veenduge, et tera on täielikult seiskunud ja 
eemaldage küünlajuhe süüteküünlalt. 

 
Käekaitse 
(HA 110) 

 
Käekaitse väldib kokkupuudet liikuva teraga, kui kasutaja 
seadme näiteks maha pillab. 

 
Kontrollige kas käekaitse on korralikult kinnitatud. Kontrollige 
kas käekaitse on terve. 

 

 

 

 

 

 

Terad 

 
Hea töötulemuse tagamiseks on oluline, et terade vaheline 
kontaktsurve oleks õige. Kontaktsurve reguleerimiseks 
pöörake lati all olevad kruvid päripäeva nii sisse kui võimalik. 
Seejärel keeratakse kruvisid 1/4 pöörde võrra tagasi. 
Fikseerige kruvid lati otsas oleva lukustusmutriga. Kontrollige 
kas kruvid on piisavalt lahti, et kruvipeade all olevad seibid 
saaksid külgsuunas liikuda. 

 
Nõuetekohaselt reguleeritud terade vaheline pilu peab olema 
0,2–0,4 mm laiune, kui mõõta kruvide juurest. 
Teraservad on viilimiseks liiga kõvast materjalist. Nüri tera 
teritatakse käia abil. 
Vahetage kõverad või kahjustatud terad välja. 
 
Jõuülekande korpus 
Ülekande kere kuumeneb seadme kasutamise ajal. Põletuste 
vältimiseks ärge puudutage ülekande keret. 

 
 



KOKKUPANEK 
 
Käekaitse ja kaarkäepideme 
paigaldamine 
(HA 110) 

 
1 Keerake lahti sidurihülsi kaks kinnituspolti ja võtke 

sidurihülss lahti. 

  
2 Paigaldage käekaitse ja kaarkäepide, kruvides need 

kokku. Asetage käepidemete augud kohakuti. 

  
3 Lükake käekaitse ja kaarkäepide varrele. 
4 Lükake vahedetail kaarkäepideme avasse. 
5 Paigaldage kruvi ja mutter. Vältige ülepingutamist. 

  
6 Reguleerige käepidemed lõplikult, et saavutate mugava 

tööasendi. Pingutage kruvi. ETTEVAATUST! 
Kaarkäepidet ja käekaitset ei tohi paigaldada varrel 
olevast noolest tahapoole. 

  
7 Paigaldage sidurihülss ja pingutage kaks kinnituspolti. 

Hekilõikuri paigaldamine 

 
Hekilõikuri paigaldamiseks tuleb trimmer asetada siledale 
alusele. Vastasel korral on raske hekilõikurit otse paigaldada. 
1 Kinnitage hekilõikur varre külge. ETTEVAATUST! 

Veenduge, et varre sees olev võll haakuks hekilõikuri 
süvendiga. 

  
2 Esmalt pingutage alumine kruvi ja seejärel ülemine. 

 
Käepideme paigaldamine 
(HA 850) 

 
Kinnitage käepide kruvide abil. 

  



KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE 
 
Kontroll enne käivitamist 

 
• Vaadake töötsoon üle. Eemaldage kõik esemed, mis 

võivad olla ohtlikud. 
• Kontrollige hekilõikurit. Ärge kasutage nüri, pragunenud 

või kahjustatu tera. 
• Veenduge, et seade on heas töökorras. Kontrollige, kas 

kõik mutrid ja kruvid on pingutatud. 
• Kontrollige kas ülekande kere on nõuetekohaselt 

määritud. Lähemad juhised on toodud lõikes Ülekande 
kere. 

• Kontrollige kas hekilõikur seiskub, kui mootor töötab 
tühikäigul. 

• Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. 
• Kontrollige kas käepide ja kaitsefunktsioonid on korras. 

Ärge kasutage seadet, millel puudub mõni osa või mis ei 
vasta algsetele tehnilistele näitajatele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÖÖVÕTTED 
 
Üldised kasutusjuhised 
 

NB! 
See peatükk kirjeldab hekilõikuri peamisi ohutusnõudeid. 
Kui satute olukorda, milles ei oska tegevust jätkata, küsige 
abi asjatundjalt. Võtke ühendust seadme müüja või 
remonditöökojaga. 
Vältige olukordi, mida Te ei suuda valitseda. 
 

 

ETTEVAATUST! Seade võib põhjustada 
vigastusi. Lugege juhised tähelepanelikult 
läbi. Õppige seadet kasutama. 

 

 

ETTEVAATUST! Lõiketera. Ärge puudutage 
hekilõikuri tera enne mootori seiskumist. 

 
Isikukaitse 

  
• Kandke alati jalanõusid ja muid kaitsevahendeid, mida 

kirjeldab peatükk Isikukaitsevahendid. 
• Seadme kasutaja peab alati kandma tööriietust ja 

tugevaid pikki pükse. 
• Ärge kandke lahtisi rõivaid ja ehteid. 
• Juuksed ei tohi ulatuda õlgadest allapoole. 

 
Töökeskkonda puudutavad ohutusnõuded 
• Ärge lubage lastel seadet kasutada. 
• Veenduge, et keegi ei tuleks töö ajal lähemale kui 15 

meetrit. 
• Ärge lubage seadet kasutada kellelgi, kes ei ole esmalt 

tutvunud Kasutusjuhendi nõuetega. 
• Ärge töötage redelil, pingil vms, mis ei ole korralikult 

fikseeritud. 

 

Tööohutuse juhised 

 
• Veenduge alati, et toetuspind oleks turvaline ja kindel. 
• Hoidke seadet alati kahe käega. Hoidke seadet enda 

küljel. 

  
• Reguleerige gaasi asendit oma parema käega. 

  
• Vältige oma käte ja jalgade kokkupuudet hekilõikuri 

teraga mootori töötamise ajal. 
• Mootori seiskamisel hoidke oma jalad ja käed hekilõikuri 

terast eemal, kuni tera on peatunud. 
• Olge ettevaatlik hekilõikurist eemale paiskuvate 

oksatükkide suhtes. 
• Pange seade kasutusväliseks ajaks maha. 
• Ärge pügage hekki liiga maapinna lähedalt. Kivid ja muud 

kehad võivad terast eemale paiskuda. 
• Kontrollige ohtude, nagu elektrikaablid, putukad, loomad, 

linnud jms, olemasolu. 
• Kui tera puutub kokku võõrkehaga või tekib vibratsioon, 

seisake seade viivitamatult. Eemaldage küünlajuhe 
süüteküünla küljest. Kontrollige, kas seade ei ole 
kahjustatud. Remontige võimalik kahjustus. 

• Kui töö ajal jääb midagi tera vahele, seisake mootor ja 
oodake kuni tera peatub. Eemaldage küünlajuhe 
süüteküünla küljest. 

 
Ohutus pärast töö lõpetamist 

 
• Töövälisel ajal peab transpordikaitse olema alati 

paigaldatud. 
• Veenduge, et hekilõikuri tera on peatunud enne seadme 

puhastamist, remontimist või kontrollimist. Eemaldage 
küünlajuhe süüteküünla küljest. 



TÖÖVÕTTED 
 

• Hekilõikuri remontimisel kandke tugevaid töökindaid. 
Terad on väga teravad ja võivad kergelt kätte lõigata. 

  
• Hoidke masinat alati lastele kättesaamatult. 
• Kasutage remondiks ainult originaalvaruosi. 

 
Peamised töövõtted 
• Heki külgede pügamisel liigutage hekilõikurit kaarega alt 

ülespoole. 

  
• Reguleerige mootori kiirust vastavalt koormusele. 
• Heki pügamisel peab trimmeri mootor jääma hekist 

eemale. 
• Tasakaalu säilitamiseks hoidke trimmerit oma keha 

lähedal. 

  
• Vältige tera kokkupuudet maapinnaga. 
• Ärge kiirustage. Töötage ühtlaselt, kuni kõik osad on 

tasaselt pügatud. 

 
Hekilõikuri nurga muutmine 

 
(HA 110) 
1 Keerake nupp lahti. 

  

2 Suruge hekilõikurit heki või mõne tugeva pinna vastu, 
kuni nurk on sobivaks reguleeritud. 

  
3 Keerake nupp kinni. 

  
(HA 850) 
• Keerake nupp lahti. 

  
• Reguleerige nurka lõikepeal oleva käepideme abil. 

  
• Keerake nupp kinni. 

  
 

ETTEVAATUST! Ärge hoidke hekilõikuri 
lõiketerast kinni nurga reguleerimise ajal. 
Terad on teravad ja võivad Teid kergelt 
vigastada. 

 



HOOLDUS 
 
Jõuülekande korpus 

 
Jõuülekandel on määrdenippel ja kork määrdega täitmiseks. 
Kasutage määrdepritsi. Uude seadmesse lisatakse määret 
umbes 20 töötunni järel ning pärast seda iga 60 töötunni 
järel. Kasutage Husqvarna erimääret nr 503 98 96-01. 

 
ETTEVAATUST! Jõuülekannet ei tohi määret täis panna. 
Seadme soojenemisel määre paisub. Kui jõuülekanne on 
määret täiesti täis, võib see paisumisel tihendeid kahjustada. 
Nurkülekandes olevat määret vahetatakse tavaliselt ainult 
seadme remontimisel. 

 
Puhastus ja määrimine 

 
Enne ja pärast seadme kasutamist puhastage tera 
puhastusvahendi 531 00 75-13 (UL22) abil. 
Enne pikaajalist säilitamist määrige hekilõikuri tera 
erimäärdega 531 00 75-12 (UL 21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoolduskava 
Järgnevalt on toodud mõned üldised hooldusjuhised. Kui 
vajate lisainfot, pöörduge lähimasse remonditöökotta. 
Igapäevane hooldus 

 
1 Kontrollige kas terad ei liigu, kui mootor töötab tühikäigul 

ja õhuklapp on käivitusasendis. 
2 Kontrollige kas käekaitse on terve. Vajadusel vahetage 

kaitse välja. (HA 110) 
Iganädalane hooldamiseks 

 
1 Lisage jõuülekandesse määret. Uude seadmesse 

lisatakse määret umbes 20 töötunni järel ning pärast 
seda iga 60 töötunni järel. 

2 Kontrollige kas terasid koos hoidvad kruvid on korralikult 
pingutatud. 

 

Tehnilised andmed 

Tehnilised andmed HA 110 HA 850 

Mass   
Kaal, kg 2,0 2,4 

Terad   
Pikkus, mm 550 550 
Tera kiirus, lõige/min 4184 4184 
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