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TIMCO
EGS3200C 

EGS3200

EGS3200C
RDEN SHREDDER
And Mulch Maker

3 HP

OKSASILPPURI

KÄYTTÖ- JA TURVAOHJE
Lue tekniset tiedot, käyttö- ja turvaohjeet oman turvallisuutesi vuoksi ennen laitteen 
käyttöä.
Säilytä ohje myöhempää tarvetta varten.
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KUVAUS
Syöttökaukalo1.
Syöttöputki2.
Poistokuilu3.
Silppuastia(vain malli EGS3200C)4.
Silppuamiskammion lukitusnuppi5.
Pyörät6.

Virtakatkaisin7.
Suojakatkaisin8.
Patentoitu silppuri, mukaan lukien terät9.
Terälukitsin terien vaihtoa varten10.
Moottorilohkon säätöreikä11.
Oksamitta12.
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(vain malli EGS3200C)

12 kpl M5x12-yksisuuntaruuvia  
4 kpl M6x14-yksisuuntaruuvia 
2 kpl M5x10-ruuvia

2 kpl M6x25-pulttia

2 kpl M6-lukkomutteria

2 kpl M6-aluslevyä
12 kpl M5-lukkomutteria

12 kpl M5-aluslevyä

4 kpl M6x50-
kuusiokoloruuvia

4 kpl M6-aluslevyä 4 kpl 

M6-jousilevyä

2 kpl M10-lukkomutteria

2 kpl M10-aluslevyä
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KUVAUS

M6x50-
kuusiokoloruuvi

M6-
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KUVAUS

Lukitustappi

14 15
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KIITOS, ETTÄ OSTIT TIMCO-OKSASILPPURIN.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä, jotta 
laitteen käyttö olisi turvallista ja mukavaa.

Varmista, että katkaisin on OFF-asennossa ennen 3.
verkkovirran kytkemistä. Tämä estää tahattoman 
käynnistymisen. Älä kytke verkkovirtaa laitteisiin, joiden 
katkaisin on ON-asennossa.
Ennen laitteen käynnistämistä irrota laitteesta 4.
säätötyökalut, kuten mutteriavaimet. Pyörivään osaan 
jäänyt avain voi johtaa henkilövahinkoihin.
Älä kurkota käyttäessäsi sähkötyökalua. Pidä hyvä 5.
jalansija jatkuvasti. Hyvä tasapaino ja jalansija 
auttavat pitämään odottamattomat tilanteet 
hallinnassa.
Käytä aina asianmukaisia turvalaitteita. Käytä aina 6.
suojalaseja. Käytä laitteen edellyttämiä 
henkilönsuojaimia: kypärää, kasvosuojaa tai turvakenkiä.

TYÖALUE
Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna. Epäsiisti tai 1.
riittämättömästi valaistu työalue lisää 
onnettomuusalttiutta.
Pidä asiattomat ihmiset poissa työalueelta, etenkin 2.
lapset. Häiriötekijät voivat johtaa virheisiin.
Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa tilassa, kuten 3.
syttyvien kaasujen, nesteiden tai pölyn lähellä. 
Sähkötyökalut luovat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn 
tai höyryt.

SÄHKÖTURVALLISUUS
Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten 1.
putkiin, lämpöpattereihin, uuneihin ja jääkaappeihin. 
Sähköiskuvaara on suurempi, jos olet itse maadoitettu.
Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle. 2.
Sähkötyökaluun tunkeutuva vesi lisää sähköiskuvaaraa.
Älä vaurioita virtajohtoa. Älä kanna sähkötyökalua 3.
virtajohdosta tai altista sitä teräville reunoille, 
kuumuudelle, liuotinaineille tai öljylle. Vaihda vaurioitunut 
virtajohto välittömästi. Vaurioitunut johto lisää 
sähköiskuvaaraa.

Käytä ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa, kun käytät 4.
laitetta ulkona. Ulkokäyttöön soveltuvat virtajohdot on 
merkitty kirjaimin ”W-A” tai ”W”. Oikeanlaisen 
jatkojohdon käyttäminen vähentää sähköiskuvaaraa.

HENKILÖTURVALLISUUS
Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä vaatteita tai 1.
koruja. Sido tai peitä pitkät hiukset. Pidä hiukset, 
vaatteet ja käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät 
vaatteet, korut ja hiukset voivat tarttua niihin.
Pysy valppaana, katso mitä teet ja käytä maalaisjärkeä. 2.
Älä käytä työkaluja alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen 
alaisena. Keskity tekemiseesi käyttäessäsi 
sähkötyökaluja.

TYÖKALUN KÄYTTÄMINEN JA YLLÄPITO
Kiinnitä työkappale puristimilla tai jollain muulla 1.
tavalla, jotta työn tekeminen on turvallista. 
Työkappaleen pitäminen kädessä on vaarallista.
Älä käytä ylimääräistä voimaa. 2.
Tarkoituksenmukaisella työkalulla teet työn 
nopeammin ja turvallisemmin.
Älä käytä sähkötyökalua, jonka katkaisin ei toimi. 3.
Sähkötyökalu, jota ei voi hallita katkaisimella, on 
vaarallinen ja se on korjattava.
Irrota laite verkkovirrasta ennen sen säilyttämistä tai 4.
säätämistä, tai ennen tarvikkeiden liittämistä. Näin vältät 
laitteen vahingollisesta käynnistymisestä koituvat vaarat.
Säilytä työkalu lasten ulottumattomissa. Säilyttämällä 5.
laitetta turvallisessa paikassa estät asiattomia henkilöitä 
käyttämästä laitetta.
Huolla sähkötyökaluja oikein. Pidä leikkuutyökalut 6.
terävinä ja puhtaina. Pidä työkalu puhtaana. Tarkasta 
rikkoutuneiden osien varalta ja liikkuvien osien toimivuus 
ennen käyttöä.
Jos työkalu on vaurioitunut, huolla se ennen käyttöä. 
Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista 
työkaluista.
Käytä ainoastaan sinun työkaluusi suositeltuja 7.
tarvikkeita. Tiettyyn työkaluun sopivat tarvikkeet 
voivat olla vaaraksi toisessa työkalussa.

HUOLTO
Työkalun huolto on jätettävä valtuutetulle 1.
teknikolle.
Ammattitaidottoman henkilön suorittamat huollot voivat 
vaikuttaa laitteen käyttöturvallisuuteen.
Kun huollat laitetta, käytä vain samanlaisia varaosia. 2.
Muiden osien käyttäminen tai huolto-ohjeiden 
noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun tai 
loukkaantumiseen.

VAROITUS

Lue kaikki ohjeet. Ohjeiden noudattamatta 
jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon 
tai vakavaan vahinkoon. Sähkötyökalulla 
tarkoitetaan verkkoviralla toimivaa (johdollista) 
työkalua tai akulla toimivaa (johdotonta) 
työkalua.

TURVAOHJEET
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TURVALLINEN KÄSITTELY

Varmista, että työkalu kytketään tyyppikilvessä 1.
ilmoitettuun jännitteeseen.
Älä käytä työkalua, josta puuttuu kotelon osa tai 2.
ruuveja. Jos kotelon osa tai ruuveja puuttuu, kiinnitä ne 
ennen käyttöä. Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa.
Pidä huoli, etteivät työkalut pääse putoamaan 3.
työskennellessäsi tikkailla ja telineillä.
Älä kosketa terää, hiontalaikkaa tai muita liikkuvia osia 4.
käytön aikana.
Älä käynnistä työkalua silloin, kun liikkuva osa on 5.
kosketuksessa työkappaleeseen.
Älä laske työkalua ennen kuin sen liikkuvat osat 6.
ovat täysin pysähtyneet.
TARVIKKEET: Muiden kuin suositeltujen tarvikkeiden 7.
käyttäminen voi olla vaarallista.
VARAOSAT: Kun huollat laitetta, käytä vain 8.
samanlaisia varaosia.

OKSASILPPURIN TURVATOIMET

Älä avaa silppuamiskammiota käytön aikana. Laite 1.
toimii muutaman sekunnin virran katkaisun jälkeen.
Älä anna kenenkään käyttää laitetta ilman, että hän on 2.
tutustunut ohjeisiin. Älä anna lasten käyttää laitetta. 
Pidä säilössä oleva laite lasten ulottumattomissa.
Tuote ei sovellu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, 3.
joilla ei ole siihen tarvittavia fyysisiä, sensorisia tai 
henkisiä kykyjä (mukaan lukien lapset) tai joilla ei ole 
tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, paitsi jos 
turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö on 
perehdyttänyt heidät siihen. Lapset eivät saa leikkiä 
tuotteella.
Kokoa laite oheisten ohjeiden mukaan ennen virran 4.
kytkemistä.
Kun työskentelet ulkona, käytä vain ulkokäyttöön 5.
hyväksyttyä jatkojohtoa, joka on suojattu vesiroiskeilta.
Älä kosketa pistotulppaa ollessasi märkä.6.
Älä aja virtajohdon tai jatkojohdon yli, jätä sitä 7.
puristuksiin tai vedä sitä. Se voi vaurioitua. Suojele 
johtoa kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä kulmilta.
Pidä muut ihmiset ja lemmikit vähintään 3 metrin päässä 8.
laitteesta sen ollessa käytössä. Käyttäjä on vastuussa 
muiden työalueella oleskelevien turvallisuudesta.
Tutustu omistajan käsikirjaan huolellisesti ennen 9.
laitteen käyttämistä.

Älä käytä löysiä vaatteita tai vaatteita, joissa on 10.
roikkuvia naruja.
Käytä laitetta avoimessa tilassa (ei lähellä seiniä tai 11.
muita esineitä) ja tasaisella ja tukevalla alustalla.
Älä käytä laitetta päällystetyllä pinnalla tai soran päällä.12.

Tarkasta ruuvien, muttereiden ja muiden kiinnikkeiden 13.
sekä suojusten kireys ennen laitteen käynnistämistä.
Varmista tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Älä 14.
kurkota. Älä seiso laitteen rungon yläpuolella, kun 
syötät oksia laitteeseen.
Varo, ettei laitteeseen joudu metallin palasia, kiviä, 15.
pulloja, purkkeja tai muita vieraita esineitä.
Jos laitteeseen joutuu vieras esine tai siitä tulee vieraita 16.
ääniä tai se alkaa tärisemään, sammuta moottori ja 
odota, kunnes se on pysähtynyt. Irrota pistotulppa 
sähköverkosta ja toimi seuraavasti:

Tarkasta laite vaurioiden varalta-
Kiristä löysät liitokset.-

Jos laite tukkeutuu, sammuta moottori ja odota, 17.
kunnes se on pysähtynyt. Irrota pistotulppa 
sähköverkosta ennen tukoksen poistamista.
Tarkista suojusten ja turvalaitteiden kunto ja kiinnitys. 18.
Suorita tarvittavat huolto- ja korjaustoimet ennen 
laitteen käyttöä.
Pidä roskat ja muut kertymät poissa moottorin 19.
tuuletusaukoista välttyäksesi sen vahingoittumiselta tai 
mahdolliselta tulipalolta.
Älä koskaan nosta tai kanna laitetta sen moottorin 20.
käydessä.
Kun poistut työalueelta, katkaise virta ja odota, että 21.
terä on pysähtynyt. Poista virtapistoke verkkovirrasta.
Älä kajoa moottorin säätölaitteisiin. Toimita laite 22.
huoltoon, jos siinä ilmenee ongelmia.
Älä kallista laitetta moottorin ollessa käynnissä.23.
Älä altista laitetta vedelle. Säilytä laitetta kuivassa 24.
tilassa.

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ (kuva 1)

1 x syöttökaukaloa.
1 x syöttöputkib.
1 x runkoc.
1 x oksamittad.
1 x poistokuilue.
2 x jalkaf.
1 x silppuastia (vain malli EGS3200C)g.
1 x kiinnikeh.
1 x liitostankoi.
2 x kuljetuspyöräj.
2 x pyörän peitelevyk.
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Jännite: 
Syöttöteho:
Nopeus ei-kuormit.: 
Silppuamisjärjest.: 
Terät:
Oksan halkaisija: 
Silppuleikkuusuhde: 
Nettopaino:

230V~50Hz
2200W/3HP

2900rpm 
Kartioterä, automaattisyöttö

Kaksipuolinen käännettävä ja vaihdettava

40 mm 
10:1

51 kg (astian kanssa)

POISTOKUILUN ASENNUS5.
Tarvitset seuraavia osia:
4 kpl M6x14-yksisuuntaruuvia

Asenna poistokuilu (kuva 9).(1)
Kiinnitä ruuvit kuvan mukaisesti. (Kuva 10)(2)

OKSAMITTAN ASENNUS6.
Tarvitset seuraavia osia:
2 kpl M5x10-ruuvia

Ruuvaa oksamitta poistokuiluun kuvan mukaisesti (1)
kahdella M5x10-ruuvilla. (Kuva 11)

EGS3200C: varustettu astialla
EGS3200: ei sisällä astiaa

SILPPUASTIAN ASENTAMINEN (vain 7.
malli EGS3200C) (kuva 12)

Avaa astian sisällä oleva vaijeri.(1)
Liu’uta astia paikoilleen kuvan mukaisesti.(2)

SYÖTTÖPUTKEN ASENNUS (kuva 2)1.
Tarvitset seuraavia osia:
6 kpl M5x12-yksisuuntaruuvia
6 kpl M5-lukkomutteria ja 6 kpl M5-aluslevyä

Kohdista putken ura rungon ulkoneman kanssa. (1)
(Kuva 3)
Ruuvaa putki runkoon (c) kuvan mukaisesti. (2)
(Kuva 4)

Huomaa: yksisuuntaruuveja ei voi avata 
asennuksen jälkeen.

JALKOJEN KOKOAMINEN (kuva 5)2.
Tarvitset seuraavia osia:
2 kpl M6-lukkomutteria ja 2 kpl M6-aluslevyä, 2 kpl 
M10-lukkomutteria ja 2 kpl M10-aluslevyä, 2 kpl 
M6x25-pulttia

Irrota pyörän peitelevy.(1)
Asenna pyörät jalkoihin.(2)
Kiinnitä liitostanko jalkoihin kuvan mukaisesti.(3)

JALKOJEN ASENNUS (kuva 6)3.
Tarvitset seuraavia osia:
4 kpl M6-kuusiokoloruuvia, 4 kpl M6-
jousialuslevyä ja 4 kpl M6-aluslevyä

Käännä laite ylösalaisin niin, että jalkojen reiät (1)
ovat yläpuolella.
Ruuvaa jalat kiinnikkeineen runkoon kuvan (2)
mukaisesti.

SYÖTTÖKAUKALO ASENNUS4.
Tarvitset seuraavia osia:
6 kpl M5x12-yksisuuntaruuvia
6 kpl M5-lukkomutteria ja 6 kpl M5-aluslevyä

Kohdista ura ja ulkonema ensin, jotta syöttökaukalon (1)
asennus on helpompaa. (Kuva 7)
Ruuvaa syöttökaukalo syöttöputkeen kuvan (2)
mukaisesti kuudella yksisuuntaruuvilla. (Kuva 8)

KÄYTTÖ

TIETOJA SILPPUAMISESTA
Parhaan tuloksen saat, kun syötät oksat ja lehdet 1.
yhdessä. Oksat auttavat silloin vetämään lehdet ja muu 
pienikokoinen materiaali laitteen läpi.
Syötä oksia tasaisella nopeudella, jotta kuormitus olisi 2.
tasaista. Vältä syöttämästä paljon oksia kerralla, koska 
se johtaa laitteen tukkiutumiseen tai ylikuormitukseen 
(myös suojakatkaisin voi laueta).
Jos haluat silppua pelkkiä lehtiä, parhaan tuloksen saat 3.
käyttämällä työntökapulaa, jolla työnnät lehdet 
syöttökaukalon pohjassa olevien turvaharjasten läpi.
Laite silppuaa sekä tuoreet että kuivanneet oksat ja 4.
lehdet. Vältä kuitenkin märkien oksien ja lehtien 
syöttämistä, sillä ne takertuvat yleensä laitteeseen eivätkä 
syöttäydy kunnolla.
Oksien tyyppi, ikä ja kuivuus vaikuttavat niiden 5.
silputtavuuteen. Saat parhaan tuloksen, kun silppuat 
oksat tuoreeltaan katkaisemisen jälkeen.
Pehmeä puutarhajäte tulisi silppua pienemmissä erissä, 6.
etenkin kun kyse on märästä jätteestä. Voit välttyä 
tukoksilta syöttämällä ajoittain oksia silppuriin.
Jos moottori pysähtyy ylikuormituksen tai muun 7.
seurauksena, katkaise virta ja irrota laite verkkovirrasta. 
Avaa lukitusnuppi ja silppuamiskammio poistaaksesi 
tukoksen. Varmista ennen kammion avaamista, että 
moottori on pysähtynyt kokonaan.

KÄYNNISTÄMINEN
Aseta laite tasaiselle ja tukevalle alustalle. Varmista, että 1.
kummatkin jalat ja pyörät koskevat maahan.
Kiinnitä silppuastia laitteeseen: aseta se kiskoilleen ja 2.
työnnä se täysin sisään.
Kytke laite verkkovirtaan.3.
Kytke laite päälle painamalla vihreää painiketta (7).4.

TEKNISET TIEDOT

ASENNUS
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KÄYTTÖ

PYSÄYTTÄMINEN
Varmista, että kaikki syötetty puutarhajäte on silputtu ennen 
kuin pysäytät laitteen.
Jos leikkaamatonta jätettä on jäänyt silppuamiskammioon, 
laitteen uudelleenkäynnistys voi olla vaikeaa. Leikkuuterän 
liikkuminen voi estyä, mikä voi laukasta suojakatkaisimen.

SUOJAKATKAISIN
Ylikuormitus (esim. leikkuuterän tukos) voi johtaa laitteen 
pysähtymiseen. Nollaa suojakatkaisin ja käynnistä moottori 
uudelleen. Tarvittaessa poista tukos silppuamiskammiosta.

UUDELLEENKÄYNNISTYMISEN ESTO
Verkkovirtavika voi johtaa laitteen virran katkeamiseen. Laite 
ei käynnisty uudelleen virran palauduttua.

MEKAANINEN LUKITUS
Laitteessa on mekaaninen lukitus. Laite ei käynnisty, jos 
lukitusnuppi (5) ei ole lukittu kunnolla.

TERÄN VAIHTAMINEN
Laitteessa on nopeasti vaihdettava terä.
Vaihtaminen:

Sammuta laite virtakatkaisimesta. (Kuva 13)1.
Löysää terän M8-pultit avaimella. 3–4 kierrosta riittää. 2.
(Kuva 14)
Paina lukitustappia ja työnnä terä irti. (Kuva 15)3.

Työnnä uusi leikkuuterä paikoilleen. (Kuva 16)4.
Kumpaakin teräsärmää tulisi käyttää vuorotellen, jotta 
terän käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä.

Varmista pitkä käyttöikä suorittamalla seuraavat 1.
huollot säännöllisesti.
Tarkasta säännöllisesti ilmeisten vikojen, kuten 2.
löysien, irronneiden tai vaurioituneiden terien, löysien 
kiinnikkeiden ja kuluneiden osien varalta.
Tarkasta kansien ja suojusten kunto ja kiinnitys. 3.
Suorita tarvittavat huollot ja korjaukset ennen 
käyttöä.
Jos silppuriin tulee vika, jätä laitteen korjaus valtuutetun 4.
huollon tehtäväksi.
Kun laite on pysäytetty huollon, tarkastuksen, 5.
testauksen tai tarvikkeen liittämisen ajaksi, irrota 
pistotulppa verkkovirrasta ja anna moottorin jäähtyä. Älä 
säädä tai tarkasta laitetta ennen kuin kaikki osat ovat 
täysin pysähtyneet.
Huolla laitetta hyvin ja pidä se puhtaana.6.
Tarkasta laite kuluneiden tai vaurioituneiden osien 7.
varalta ja vaihda ne ajallaan.
Tarkasta virtajohto ja jatkojohto säännöllisesti. Älä 8.
käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut.
Kun huollat teriä, muista, että vaikka suojuksen 9.
lukitusmekanismi ei anna moottorin käynnistyä, terä voi 
kuitenkin pyöriä, jos moottoria pyöritetään käsin.
Älä yritä ohittaa lukitustoimintoa.10.

OKSAMITAN KÄYTTÖ
Silppuriin voidaan syöttää korkeintaan halkaisijaltaan 40 
mm:n oksia. Tarkasta oksan paksuus ennen syöttämistä 
laitteeseen. Aseta oksa oksamittaan. Silppua vain oksat, 
jotka mahtuvat oksamittaan. (Kuva 17)

HUOLTO JA SÄILYTYS

Varoitus!
Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta ennen 
säätämistä tai puhdistamista. Älä kytke laitetta, jos sen 
virtajohto on vaurioitunut. Käytä suojakäsineitä 
käyttäessäsi, säätäessäsi tai puhdistaessasi silppuria.



VIANETSINTÄ

Seuraavassa taulukossa on luettelo, jossa on tiettyjä oireita, niiden mahdolliset syyt ja korjaustavat. Jos 
vianetsintätaulukko ei auta, ota yhteyttä huoltoon.

Varoitus!
Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta ennen säätämistä tai puhdistamista. Älä kytke laitetta, jos sen 
virtajohto on vaurioitunut.

ONGELMA MAHDOLLINEN SYY TOIMENPIDE

Moottori ei käy Suojakatkaisin on lauennut. Paina nollauspainiketta ja sitten I-
painiketta.

Silppuamiskammion lukitusnuppi 
ei ole täysin kiinni.

Kiristä lukitusnuppi.

Silppuri ei toimi Silppuamiskammion lukitusnuppi 
ei ole oikein asennettu.

Aseta lukitusnuppi oikein.

Pistorasia on viallinen. Käytä toista pistorasiaa.

Jatkojohto on vaurioitunut. Vaihda se tarvittaessa uuteen.

Silputtava puutarhajäte ei vetäydy 
laitteeseen

Puutarhajäte on jäänyt jumiin laitteeseen. Poista tukos. Py öritä tarvittaessa 
moottorin karaa mutteriavaimella.

Takuu
Valmistaja myöntää asiakkaan asuinmaan edellyttämän takuun tuotteelle, joka alkaa myyntipäivämäärästä. 
Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet.
Takuunalaiset korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltokeskus. Takuukorjauksia varten tarvitset 
ostokuitin.
Takuu ei kata:
Normaalia kulumista1.
Virheellistä käyttöä, esim. ylikuormitusta, hyväksymättömien tarvikkeiden käyttäminen2.
Voiman käyttäminen, ulkoisten tekijöiden aiheuttamat vauriot3.
Käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä koituvat vauriot, esim. kytkentä sopimattomaan verkkovirtaan tai 4.
asennusohjeiden huomiotta jättäminen
Osittain tai kokonaan puretut laitteet5.

Maahantuoja/importör: S.T.R., Ollilanojankatu 2, 84100 Ylivieska
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