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da LÆR MASKINEN AT KENDE
nl LEER HET APPARAAT KENNEN
fi OPI TUNTEMAAN KONEESI
no LÆR MASKINEN Å KJENNE
sv LÄR KÄNNA DIN MASKIN
el ÃÍÙÑÉÓÔÅ ÔÏ ÌÇ×ÁÍÇÌÁ ÓÁÓ

Typ 1
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Beskrivelse af komponenterne

* Alt efter model

Beschrijving van de onderdelen

* Afhankelijk van uitvoering

Koneen osati

* Mallin mukaan

Beskrivelse av delene

* Alt ette utførelse

Beskrivning

* Beroende på utförande

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí

* ÁíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï

1. Udstødning 11. Afdækning til
2. Startergreb skæretilbehør
3. Tankdæksel 12. Skæretrådsklinge
4. Indsugningspumpe/ 13. Skaftkobling

primer * 14. Stang med greb
5. Afdækning til luftfilter 15. Gashåndtag
6. Chokerhåndtag * 16. Tændingskontakt
7. Tændrør 17. Gearhåndtag
8. Skaft 18. Holder til skulderrem
9. Trådspole
10. Skæreklinge 

med afdækning *

1. Uitlaat 11. Afdekking snijopzetstuk
2. Startergreep 12. Draadsnijmes
3. Tankdop 13. Schachtkoppeling
4. Aanzuigpomp/primer * 14. Greepstang
5. Luchtfilterafdekking 15. Gashendel
6. Chokehendel 16. Ontstekingsschakelaar
7. Bougie 17. Schakelgreep
8. Schacht 18. Houder voor 
9. Draadspoel schouderriem
10. Snijmes met afdekking *

1. Äänenvaimennin 10. Leikkuuterä ja suojus *
2. Käynnistyskahva 11. Siimapään suojus
3. Polttoainesäiliön korkki 12. Siiman katkaisuterä
4. Primer-pumppu * 13. Varren kiinnitys
5. Ilmanpuhdistimen kansi 14. Käsikahva
6. Rikastinvipu * 15. Kaasuvipu
7. Sytytystulppa 16. Virtakatkaisin
8. Varsi 17. Varren kahvaosa
9. Siimapää 18. Kantohihnan ripustin

1. Eksos 10. Skjærekniv med påsats *
2. Starterhåndtak 11. Deksel på skjærepåsats
3. Tanklokk 12. Kniv på trådskjærer
4. Oppsugingspumpe/ 13. Stangkopling

primer * 14. Holdestang
5. Deksel på luftfilter 15. Gasspak
6. Chokespak * 16. Tennpluggkontakt
7. Tennplugg 17. Stanghåndtak
8. Skaft 18. Holder for skulderrem
9. Trådspole

1. Avgasrör 10. Kniv med skydd *
2. Starthandtag 11. Skärhuvudsskydd
3. Tanklock 12. Trådkniv
4. Insugningspump/ 13. Skaftkoppling

Flödare * 14. Handtag
5. Luftfilterskydd 15. Gasspak
6. Choke * 16. Tändningsbrytare
7. Tändstift 17. Skafthandtag
8. Skaft 18. Axelremhållare
9. Trådspole

1. ÅîÜôìéóç 10 Ëåðßäá êïðÞò 
2. ËáâÞ ìßæáò ìå êÜëõììá *
3. ÊáðÜêé ñåæåñâïõÜñ 11 ÊÜëõììá åðéèÝìáôïò
4. Áíôëßá áíáññüöçóçò/ êïðÞò

ÄéáóêïñðéóôÞñáò 12. Ëåðßäá êïðÞò ðåôïíéÜò
5. ÊÜëõììá ôïõ ößëôñïõ 13. Æåýîç óôåëÝ÷ïõò

áÝñá 14. ÑÜâäïò-ËáâÞ
6. Mï÷ëüò Choke * 15. ÓêáíäÜëç ãêáæéïý
7. Ìðïõæß 16. Äéáêüðôçò áíÜöëåîçò
8. ÓôÝëå÷ïò 17. ËáâÞ óôåëÝ÷ïõò
9. Êáñïýëé ðåôïíéÜò 18. ÓõãêñÜôçóç 

ëïõñß þìïõ
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 1–4

Beschrijving van de onderdelen – afb. 1–4

Koneen osat – kuvat 1–4

Beskrivelse av delene – fig. 1–4

Beskrivning – bild 1–4

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 1–4

1

a)

b)

 

  

 

  2

6

5

1

3

4

2 a) b)

3

1. Styr 5. Nederste spændstykke
2. Skrue 6. Møtrik
3. Øverste spændstykke 7. Snaplukning
4. Midterste spændstykke

1. Greepstang 5. Onderste klem
2. Schroef 6. Moer
3. Bovenste klem 7. Snelsluiting
4. Middelste klem

1. Käsikahva 5. Alakiinnike
2. Ruuvi 6. Mutteri
3. Yläkiinnike 7. Pikalukko
4. Välikiinnike

1. Holdestang 5. Nedre klemme
2. Skrue 6. Mutter
3. Øvre klemme 7. Hurtiglås
4. Klemme på midten

1. Handtag 5. Undre klämma
2. Skruv 6. Mutter
3. Övre klämma 7. Snabblås
4. Mellanklämma

1. ÊïíôÜñé ëáâÞò 5. ÊÜôù êëÝìá
2. Âßäá 6. ÐáîéìÜäé
3. ÐÜíù êëÝìá 7. Ôá÷õêëåßèñï
4. Ìåóáßá êëÝìá

4
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Alt efter model –
Beskrivelse af komponenterne – Fig. 7–9

Afhankelijk van de uitvoering
Beschrijving van de onderdelen – afb. 7–9

Mallista riippuen – Koneen osat – kuvat 7–9

Alt etter utførelse – beskrivelse av delene – fig. 7–9

Beroende på utförande – Beskrivning – bild 7–9

ÁíÜëïãá ìå ôçí ðáñáëëáãÞ –
ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 7–9

 3

 4

 1  2

7

 7 2 6

 1
 5

8

 3

9

1. Skaftkobling 5. Primært hul
2. Udløserknap 6. Øverste akselrør
3. Skruegreb 7. Nederste akselrør
4. Styreslids

1. Schachtkoppeling 5. Hoofdgat
2. Activeringsknop 6. Bovenste asbuis
3. Schroefgreep 7. Onderste asbuis
4. Geleidingsgroef

1. Varren kiinnitys 5. Pääreikä
2. Avauspainike 6. Yläputki
3. Kiristinnuppi 7. Alaputki
4. Ohjainura

1. Stangkopling 5. Hovedhullet
2. Utløsningsknapp 6. Øvre akslingsrør
3. Skruhåndtak 7. Nedre akslingsrør
4. Føringsnot

1. Skaftkoppling 5. Spärrhål
2. Spärrknapp 6. Övre axelrör
3. Ratt 7. Undre axelrör
4. Spår

1. Æåýîç óôåëÝ÷ïõò 5. Êýñéá ïðÞ
2. Êïõìðß 6. ÅðÜíù êõìáôïåéäÞò

åíåñãïðïßçóçò óùëÞíáò
3. ÂéäùôÞ ëáâÞ 7. ÊÜôù êõìáôïåéäÞò
4. ÁõëÜêé ïäÞãçóçò óùëÞíáò
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 10–13

Beschrijving van de onderdelen – afb. 10–13

Koneen osat – kuvat 10–13

Beskrivelse av delene – fig. 10–13

Beskrivning – bild 10 – 13

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 10–13

1. Skæretilbehør- 5. Drivaksel
beskyttelsesskærm 6. Drivakselhus

2. Skruer 7. Låsestangskærv
3. Fastgørelse af 8. Akselbøsningshul

beskyttelsesskærm 9. Skæretilbehør
4. Låsestang drivaksel 10. Knivholder

1. Beschermplaat snijkop 6. Behuizing aandrijfas
2. Schroeven 7. Sleuf borgstang
3. Bevestiging 8. Asbusgat

beschermplaat 9. Snijkop
4. Borgstang 10. Mesborgring
5. Aandrijfas

1. Siimapään suojalevy 6. Kulmavaihde
2. Ruuvit 7. Lukitustangon aukko
3. Suojalevyn kiinnitys 8. Teräakselin lukituskolo
4. Lukitustanko 9. Leikkuupää
5. Teräakseli 10. Teränpidin

 3

 1
 2

10

 4

 7

 8

 6  5
11

1. Beskyttelsesplate 6. Kassen på drivakslingen
for knivpåsats 7. Not for sikringsstang

2. Skruer 8. Hull for akslingshylse
3. Feste for beskyttelsen 9. Knivpåsats
4. Sikringsstand 10. Klingeholder
5. Drivaksling

1. Skydd 6. Drivaxelhus
2. Skruvar 7. Låsstångsöppning
3. Skyddsfäste 8. Axelbussningöppning
4. Låsstång 9. Trimmerhuvud
5. Drivaxel 10. Knivhållare

1. ÐñïöõëáêôÞñáò 6. Ðåñßâëçìá Üîïíá
åðéèÝìáôïò êïðÞò êßíçóçò

2. Âßäåò 7. Ó÷éóìÞ ñÜâäïõ
3. ÓôåñÝùóç áóöÜëéóçò

ðñïöõëáêôÞñá 8. ÏðÞ õðïäï÷Þò Üîïíá
4. ÑÜâäïò áóöÜëéóçò 9. Åðßèåìá êïðÞò
5. ¢îïíáò êßíçóçò 10. ÓõãêñÜôçóç ëåðßäáò

12

 4

10

 9

13
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 14–16

Beschrijving van de onderdelen – afb. 14–16

Koneen osat – kuvat 14–16

Beskrivelse av delene – fig. 14–16

Beskrivning – bild 14–16

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 14–16

 3

 4

 5

 2
 1

14

15

16

1. Møtrik 4. Låsestang
2. Knivholder 5. Drivakselhus
3. Kniv

1. Moer 4. Borgstang
2. Mesborgring 5. Behuizing aandrijfas
3. Snijmes

1. Mutteri 4. Lukitustanko
2. Teränpidin 5. Kulmavaihde
3. Leikkuuterä

1. Mutter 4. Sikringsstang
2. Klingeholder 5. Kasse for drivaksling
3. Skjæreklinge

1. Mutter 4. Låsstång
2. Knivhållare 5. Drivaxelhus
3. Kniv

1. ÐáîéìÜäé 4. ÑÜâäïò áóöÜëéóçò
2. ÓõãêñÜôçóç ëåðßäáò 5. Ðåñßâëçìá Üîïíá
3. Ëåðßäá êïðÞò êßíçóçò
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 17–19

* Alt efter model
Beschrijving van de onderdelen – afb. 17–19

* Afhankelijk van uitvoering

Koneen osat – kuvat 17–19

* Mallin mukaan

Beskrivelse av delene – Fig. 17–19

* Alt ette utførelse

Beskrivning – bild 17–19

* Beroende på utförande

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 17–19

* ÁíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï1. Gashåndtag 6. Driftsposition (3) *
2. Gashåndtagspærre * 7. Chokerhåndtag *
3. Afbryder 8. Spædepumpe/primer
4. Fuld chokerposition (1) * 9. Startsnor
5. Halv choker

midterposition (2) *

1. Gashendel 6. Positie tijdens bedrijf (3) *
2. Gashendelblokkering * 7. Chokehendel *
3. Ontstekingsschakelaar 8. Aanzuigpomp/primer
4. Positie volledige choke (1) * 9. Starterkoord
5. Halve choke,

tussenpositie (2) *

A
 1

 2
 3

B

17

7
8

64 5

18

19

1. Kaasuvipu 6. Rikastin pois päältä (3) *
2. Kaasuvivun lukitsin * 7. Rikastinvipu *
3. Virtakatkaisin 8. Primer-pumppu
4. Rikastin päällä (1) * 9. Käynnistysnaru
5. Rikastin puolittain päällä (2) *

1. Gasspak 6. Driftsposisjon (3) *
2. Gasspakensperre * 7. Chokespak *
3. Tennbryter 8. Innsugingspumpe/primer
4. Hel chokeposisjon (1) * 9. Startersnor
5. Halv chokeposisjon/

mellomposisjon (2) *

1. Gasspak 6. Driftläge (3) *
2. Gasspaksspärr * 7. Choke *
3. Start- och stoppknapp 8. Insugningspump/Flödare
4. Full choke (1) * 9. Startsnöre
5. Halv choke (2) *

1. ÓêáíäÜëç ãêáæéïý 6. ÈÝóç ëåéôïõñãßáò (3) *
2. ÁóöÜëéóç óêáíäÜëçò 7. Ìï÷ëüò Choke *

ãêáæéïý * 8. Áíôëßá áíáññüöçóçò/
3. Äéáêüðôçò áíÜöëåîçò ÄéáóêïñðéóôÞñáò
4. ÐëÞñçò èÝóç Choke (1) * 9. Óêïéíß ìßæáò
5. Ìéóü Choke

ÅíäéÜìåóç èÝóç (2) *

20

21
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 24–26

Beschrijving van de onderdelen – afb. 24–26

Koneen osat – kuvat 24–26

Beskrivelse av delene – fig. 24–26

Beskrivning – bild 24–26

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 24–26

1. Udvendig spole 4. Stopknap
2. Fjeder 5. Indgrebstænder
3. Indvendig spole

1. Spoelbehuizing 4. Aantipknop
2. Veer 5. Vastkliktanden
3. Spoel

22

23

24

1. Siimakelan runko 4. Napautusnuppi
2. Jousi 5. Lukitushampaat
3. Kela

1. Spolehus 4. Trykknapp
2. Fjær 5. Tann for innsmekking
3. Spole

1. Spolhus 4. Knapp
2. Fjäder 5. Låständer
3. Spole

1. Ðåñßâëçìá êáñïõëéïý 3. Êáñïýëé ðåôïíéÜò
ðåôïíéÜò 4. Êïõìðß áöÞò

2. ÅëáôÞñéï 5. ÄïíôÜêéá 
êïõìðþìáôïò

25

26
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 33

Beschrijving van de delen – afb. 33

Koneen osat – kuva 33

Beskrivelse av delene – fig. 33

Beskrivning – bild 33

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 33

27

28

29

30

31

1. Luftfilterafdækning 3. Holdelask
2. Luftfilter

1. Luchtfilterafdekking 3. Vasthoudstrip
2. Luchtfilter

1. Ilmanpuhdistimen kansi 3. Kiinnike
2. Ilmanpuhdistin

1. Deksel for luftfilter 3. Holdelask
2. Luftfilter

1. Luftfilterlock 3. Spärr
2. Luftfilter

1. ÊÜëõììá ößëôñïõ áÝñá 3. Áöôß óõãêñÜôçóçò
2. Ößëôñï áÝñá

32

2
1

3

33
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 37–38

Beschrijving van de delen – afb. 37–38

Koneen osat – kuvat 37–38

Beskrivelse av delene – fig. 37–38

Beskrivning – bild 37–38

ÐåñéãñáöÞ ôùí ìåñþí – Åéê. 37–38

1. Luftfilterafdækning 3. Tændrør
2. Tomgangs-

hastighedsregulator

1. Luchtfilterafdekking 3. Bougie
2. Regelaar

onbelast toerental

1. Ilmanpuhdistimen kansi 3. Sytytystulppa
2. Joutokäyntinopeuden

säädin

3534

36

1. Deksel for luftfilter 3. Tennplugg
2. Tomgangsregulering

1. Luftfilterlock 3. Tändstift
2. Tomgångsregulator

1. ÊÜëõììá ößëôñïõ áÝñá 3. Ìðïõæß
2. ÑõèìéóôÞò áñéèìïý

óôñïöþí óôï ñåëáíôß

2

1

37

0,63 mm

 3
38
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Anteckna alla typskyltens data i nedanstående ruta.

Typskylten sitter i närheten av motorn. 

Dessa data är mycket viktiga för senare identifiering vid 
beställning av reservdelar och för kundtjänsten.

För din säkerhet

Rätt användning av maskinen
Denna maskin är uteslutande avsedd
– för användning enligt beskrivningen och 

säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning
– för användning privata trädgårdar
– för klippning av gräskanter och små eller svåråtkomliga 

gräsytor (t.ex. under buskar),
– för att klippa buskar och snår.
Denna maskin är ej godkänd för annan användning. 
Användaren är ansvarig för eventuella skador på tredje 
person och dennes egendom.
Använd maskinen endast i av tillverkaren föreskrivet och 
levererat tekniskt tillstånd.
Vid förändringar på maskinen upphör garantin att gälla 
och tillverkaren ikläder sig inget ansvar för eventuella skador 
som uppstår genom sådana förändringar.

Säkerhetsanvisningar

Före användning
 Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Läs anvis-

ningarna i denna bruksanvisning noga och lär dig hur 
maskinen handhas innan du tar den bruk.

 Använd ej maskinen om du är trött eller sjuk och ej heller 
om du är påverkad av alkohol, droger eller medicin.

 Barn under 16 år får ej använda maskinen.
 Kontrollera maskinen innan den används och byt ut 

defekta delar. Byt defekta delar. Kontrollera om bränsle 
rinner ut. Kontrollera att alla förbindelsedetaljer är riktigt 
monterade och åtdragna. Byt ut slitna, spruckna 
och på annat sätt defekta delar på skärhuvudet. 
Se till att skärhuvudet är riktigt monterat. 
Se till att skärhuvudets skydd är riktigt monterat 
och sitter i rätt läge. Om dessa anvisningar ej följs, 
kan användaren och andra personer ta skada.

 Använd endast originaltråd med ett tvärsnitt på 2,41 mm. 
Använd aldrig metallförstärkta snören, trådar, kedjor, linor 
eller liknande. Dessa kan brytas och bli farliga projektiler.

 Var alltid medveten om riskerna för skador på huvud, 
händer och fötter.

 Tryck på gasspaken. Den måste automatiskt återvända 
till nolläget. Utför alla inställningar och eventuella repara-
tioner innan maskinen tas i bruk.

 Avlägsna alltid före användning alla främmande föremål 
på ytan som ska klippas. Avlägsna alla föremål på om-
rådet som ska klippas, som t.ex. stenar, glasskärvor, 
spikar, trådar eller snören som kan slungas ut ur trim-
mern eller fastna i skärhuvudet. Håll barn, åskådare och 
djur på avstånd från arbetsområdet. 
Låt varken människor – särskilt barn – eller djur komma 
närmare maskinen än 15 m när denna är igång. 
Det finns fortfarande risk för att eventuella åskådare 
träffas av utslungade föremål, därför måste dessa bära 
skyddsglasögon. Åskådare ska bära ögonskydd. 
Stanna genast motorn och skärhuvudet om personer 
närmar sig under arbetet.

Säkerhetsanvisningar för bensindrivna trimmers
OBS! Bensin är ytterst brandfarlig och ångorna kan vid 

antändning explodera. Vidta följande säkerhetsåtgärder:
 Förvara bensin endast i särskilt därför avsedda 

och godkända behållare.
 Ge utspilld bensin ingen möjlighet att antändas. 

Starta inte motorn förrän bensinångorna avdunstat.
 Stäng alltid av motorn och låt den svalna innan tanken 

fylls på. Öppna aldrig tanklocket och fyll aldrig på tanken, 
när motorn är varm. Använd aldrig maskinen när tank-
locket inte är stängt. Öppna alltid tanklocket långsamt 
så, att trycket i tanken minskar långsamt.

 Blanda och fyll på bensin på ett rent område utomhus, 
där det varken finns gnistor eller öppen eld. 
Öppna tanklocket långsamt efter det att du stängt 
av motorn. Rökning är förbjuden under blandning och 
påfyllning av bensin. Torka genast av utspilld bensin 
på maskinen.

 Bär maskinen minst 10 m från påfyllningsstället innan 
du startar motorn. Rök inte och håll tillräckligt avstånd 
från eventuella gnistor och flammor under påfyllningen 
av bensin eller när maskinen används.

Under drift
 Starta aldrig maskinen och låt den inte heller vara igång 

i slutna rum eller inomhus. Inandning av avgaserna 
är livsfarligt. Använd maskinen endast utomhus.

 Använd skyddsglasögon och hörselskydd under arbetet 
med maskinen. Använd skyddsmask vid dammigt 
arbete. Långärmad skjorta rekommenderas.

 Använd tjocka långbyxor, stövlar och handskar. 
Bär ej lös klädsel, smycken, korta byxor eller sandaler 
och gå ej barfota. Låt ej långt hår hänga fritt.

 Skärhuvudets skydd måste alltid vara monterat när 
maskinen används. Båda trådarna måste vara utdragna 
för drift och rätt tråd måste vara installerad. 
Tråden får ej dras ut utanför skärhuvudets skydd.
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Säkerhetsanvisningar

 Maskinen har en koppling. Maskinen har en koppling 
och vid tomgång står skärhuvudet stilla. Om så inte är 
fallet måste maskinen ställas in av auktoriserad verkstad.

 Se innan maskinen kopplas till att trådspolen inte 
kommer i kontakt med något föremål.

 Ställ in handtaget på rätt höjd så, att du har maskinen 
under kontroll.

 Berör ej maskinens kniv.
 Använd maskinen endast vid dagsljus eller vid god 

belysning.
 Undvik oavsiktlig start. Var alltid beredd att använda 

maskinen när du drar i startsnöret. Både användare och 
maskin måste vid start stå i stadigt. Beakta start/stopp-
anvisningarna.

 Använda maskinen endast för avsett ändamål.
 Luta dig inte för långt framåt. Stå alltid stadigt och 

i balans.
 Håll alltid fast maskinen med båda händerna under 

arbetet. Håll alltid fast i handtagets båda sidor.
 Använd alltid axelremmen under drift.
 Håll ansikte, händer och fötter på avstånd från alla rörliga 

delar. Berör ej kniven så länge den roterar och försök inte 
heller att stoppa den.

 Ta aldrig tag i motorn eller ljuddämparen när maskinen 
är i gång. Dessa delar blir mycket varma. 
Även efter frånslagning är de varma under kort tid.

 Låt inte motorn gå snabbare än som är nödvändigt 
för att klippa eller trimma kanterna. 
Låt inte motorn gå på högt varvtal när du inte klipper.

 Stäng alltid av motorn om klippningen fördröjs eller när 
du går från ett ställe till ett annat.

 Om ett främmande föremål träffar eller fastnar i maskinen 
– stäng genast av motorn och kontrollera om maskinen 
tagit skada. Använd aldrig maskinen med lösa eller 
defekta delar.

 Slå från motorn för skötsel, reparation eller för byte 
av skärhuvud. Dra dessutom av tändstiftskontakten.

 Använd endast originalreservdelar vid reparation. 
Dessa delar erhålles hos handlaren.

 Använd aldrig delar eller tillbehör som inte är godkända 
för denna maskin. Följden kan bli allvarliga skador 
för användaren eller maskinskador. 
Dessutom kan garantin upphöra att gälla.

 Håll alltid maskinen ren och se till att inga växter eller 
föremål fastnar mellan skärhuvudet och skyddet.

 För att reducera brandrisken – byt ut defekta ljuddäm-
pare och gnistsläckare och avlägsna gräs, löv, över-
flödigt smörjmedel och sotavlagringar på motorn och 
ljuddämparen.

 Låt endast auktoriserad verkstad utföra reparationer.

Arbetstider
Beakta tillåtna tider för användning av maskinen 
(fråga vid behov ansvarig myndighet).

Vid drift med kniv (beroende på modell)
 Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan 

du tar maskinen i bruk.
 Håll alltid axelröret mellan dig och kniven.

 Klipp ALDRIG med kniven över 75 cm över marken.
 Bakslag kan uppstå när den roterande kniven träffar 

föremål som ej genast låter sig klippas av. Dessa bakslag 
kan vara så kraftiga, att maskinen och/eller användaren 
kan slungas i vilken riktning som helst och användaren 
kan förlora kontrollen över maskinen. Bakslag kan upp-
träda utan förvarning om kniven fastnar eller blockeras. 
Det kan lätt hända vid klippning i oöverskådliga områden.

 Klipp med kniven ingenting som är tjockare än 12,7 mm. 
I annat fall kraftiga bakslag uppträda.

 Vidrör ej kniven när den roterar och försök inte heller 
att stoppa den.

 En roterande kniv kan förorsaka skador även efter det 
att motorn stängts av eller gasspaken släppts. 
Håll fast maskinen till s kniven står absolut stilla.

 Låt ej motorn gå med högt varvtal när du inte klipper.
 Stäng genast av motorn om maskinen träffar eller fastnar 

i ett främmande föremål och kontrollera om skada upp-
stått. Låt eventuell skada åtgärdas innan du använder 
maskinen igen. Använd aldrig maskinen med böjd, 
sprucken eller slö kniv. Kasta bort defekta klingor.

 Vässa inte kniven. Den vässade knivspetsen kan under 
drift brytas av,  vilket kan leda till svåra skador. 
Byt ut kniven.

 Stäng GENAST av motorn vid ovanligt starka vibrationer. 
Vibrationer tyder på störning. Kontrollera maskinen 
noggrant beträffande lösa bultar, muttrar och andra 
skador, innan du fortsätter att klippa. 
Reparera eller byt defekta delar.

Efter drift
 Rengör kniven med ett hushållsrengöringsmedel 

och avlägsna alla rester. Smörj kniven med maskinolja 
för att skydda den mot rost.

 Förvara och lås in kniven väl för att skydda den med 
skada och obefogad användning.

Vidare säkerhetsanvisningar
 Så länge tanken fortfarande innehåller bensin får mas-

kinen ej förvaras i byggnader där bensinångorna kan 
komma i kontakt med öppen eld eller gnistor.

 Låt alltid motorn svalna för transport eller förvaring. 
Fäst maskinen säkert under transport.

 Förvara maskinen torrt, inlåst eller högt för att förhindra 
obefogad användning eller skador. Förvaras oåtkomligt 
för barn.

 Häll eller spruta aldrig vatten eller andra vätskor på mas-
kinen. Håll handtaget torrt, rent och dammfritt. 
Rengör det efter varje användning och följ anvisningarna 
för rengöring och förvaring.

 Hantera bensin/olja eller förpackningsrester enligt 
gällande avfallsbestämmelser.

 Förvara denna bruksanvisning på säkert och lättåtkomlig 
plats. Läs den ofta och använd den för att instruera 
andra användare. Om du lånar ut maskinen till andra, 
låna även ut bruksanvisningen.

Förvara denna bruksanvisning på säkert och lättåt-
komlig plats
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Säkerhets- och internationella symboler
Denna bruksanvisning beskriver säkerhets- och internationella symboler och piktogram som kan förekomma på denna maskin. 
Läs igenom bruksanvisningen noggrant för att göra dig förtrodd alla säkerhets-, monterings-, drift- och reparationsanvisningar.

Symboler Teckenförklaring

Säkerhets- och varningstecken
Visar fara och ger varning. Kan användas tillsammans med andra tecken eller piktogram.

Läs bruksanvisningen
Om driftföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna ej följs, uppstår risk för allvarliga skador. 
Läs igenom bruksanvisningen noggrant före start eller innan maskinen tas i bruk.

Skyddsglaögon och hörselskydd
OBS! Utslungade föremål förorsaka allvarliga ögonskador och starkt buller hörselskada. 
Använd därför alltid skyddsglasögon och hörselskydd när maskinen är igång.

Skyddshjälm
OBS! Nedfallande föremål kan förorsaka svåra huvudskador. Bär huvudskydd när du använder maskinen.

Håll åskådare på avbstånd
OBS! Alla åskådare – särskilt barn – liksom djur måste uppehålla sig minst 15 m från maskinens arbetsområde.

Bensin
Använd alltid ren och ny oblyad bensin för bränsleblandningen.

Olja
Använd endast enligt bruksanvisningen tillåten olja för bränsleblandningen.

Utslungade föremål och roterande delar kan vålla svåra skador
OBS! Använd ej maskinen om skärhuvudets skydd ej är riktigt monterat. Vidrör ej roterande trådspole 
och kniv.
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Symboler Teckenförklaring

Start- och Stoppknapp 
TILL / START / DRIFT

Start- och Stoppknapp 
FRÅN eller STOPP

Varning för varma ytor
Vidrör ej varm ljuddämpare, växellåda eller cylinder. Risk för brännskada! Under drift och kort tid efter 
frånslagning är delar mycket varma.

Vass kniv
OBS! Vass kniv vid skyddet liksom vass arbetskniv. För att undvika allvarliga skador – berör ej klingan.

Chokeinställning
1 • FULL CHOKE Startläge.

2 • HALV CHOKE Mellanläge.

3 • Driftläge.

Max tillåtet varvtal
Låt ej maskinen gå med mer än max tillåtet varvtal.

Använd stadiga arbetsskor och skyddshandskar
Använd stadiga arbetsskor och skyddshandskar när du använder denna maskin.

Tanka inte bränsle med specifikationen E85.
Bränsle med specifikationen E85 (etanolhalt >15%) kan skada motorn. Garantin upphör att gälla om icke 
tillåtet bränsle används.
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Montering och inställning av handtaget
1. Placera handtaget mellan den övre och den mellersta 

klämman (bild 1).
2. Håll ihop de tre delarna och skruva genom den övre 

klämman in de fyra (4) skruvarna i mellanklämman.
OBS! Den översta och den mellersta klämmans öppningar 

passar endast vid riktig montering på varndra.
3. Håll klämmorna och handtaget över axelröret och på den 

undre klämman.
4. Håll fast var och en av sexkantmuttrarna i den undre 

klämfördjupningen med ett finger. 
Skruva in skruvarna något med en stor kryssmejsel – dra 
inte åt dem förrän handtaget är riktigt inställt.

5. Håll maskinen i driftläge (bild 20) och ställ handtaget 
i det läge som passar dig bäst.

6. Dra åt hållarens skruvar jämnt tills handtaget sitter fast.

Montering och inställning av axelremmen/ 
bärsystemet (beroende på modell)
Enkel axelrem
1. För remmen genom spännet (bild 3).
2. Dra axelremmen över huvudet och lägg vadderingen 

på axeln.
3. Haka fast axelremmens hake i metallhållaren (bild 4). 

Ställ in remmen på en bekväm längd (bild 5). 
Bärsystem (dubbel axelrem)
1. Lägg bärsystemet över axlarna.
2. Stäng höftremmens lås. Vidga den vid behov (bild 6a).
3. Ställ in axel- och höftremmen på rätt längd (bild 6a).
4. Haka fast bärsystemets hake i metallhållaren 

och stödkudden på en bekväm längd (bild 6b).

Demontering av skärhuvudet eller andra tillbehör
OBS! Ställ maskinen på golvet eller en arbetsbänk för att 

underlätta montering eller demontering av tillbehör.
1. Vrid ratten åt vänster (Fig 7) för att lossa tillbehöret.
2. Tryck in och håll fast spärrknappen (Fig 7
3. Håll fast det övre axelröret ordentligt och dra ut 

skärhuvudet eller annat tillbehör rakt ur skaftkopplingen 
(fig 8)

Montering av skärhuvudet eller andra tillbehör
1. Ta av skyddet (tillval) på skaftkoppling och tillbehör.
2. Vrid ratten åt vänster (Fig 7) för att lossa skaftkopplingen.
3. Håll fast tillbehöret ordentligt och för in det i 

skaftkopplingen tills det snäpper fast (Fig 8).
OBS! Monteringen underlättas om spärrknappen riktas 

in med spåret (Fig 7).
4. Vrid ratten åt höger för att spänna fast tillbehöret (Fig 9). 

Kontrollera att ratten är åtdragen innan maskinen tas i 
drift.

Demontering och montering av skyddsplåten 
(beroende på modell)
Om maskinen används för att klippa buskar (med kniv), 
måste skyddet tas av.

Ta ut skyddet ur hållaren genom att skruva ut de tre (3) 
skruvarna med en skruvmejsel (bild 10). För vara delarna 
för senare användning.

Om maskinen används som kantklippare, måste 
skärhuvudets skydd monteras igen.

Skruva fast skyddet i hållaren med de tre (3) skruvarna. 
Dra åt skruvarna ordentligt (bild 10).

Demontering av skärhuvudet och montering av kniv 
(beroende på modell)
OBS! Ställ maskinen på golvet eller en arbetsbänk för att 

underlätta demontering och montering av kniven eller 
skärhuvudet.

Demontering av skärhuvudet
OBS! Fäst först skyddet på kniven.
1. Ställ axelbussningens hål i linje med öppningen 

för låsstången och för in låsstången i hålet (bild 11).
2. Håll fast låsstången på sin plats bredvid axelröret 

(bild 12).
3. Medan du håller fast låsstången demonterar du 

skärhuvudet genom att skruva av det medurs från 
drivaxeln (bild 13). Förvara skärhuvudet för senare bruk.

Knivmontering
4. Demontera skyddet. Se ”Demontering och montering 

av skyddet”.
5. Placera kniven på drivaxeln (bild 14).
6. Centrera kniven på drivaxelhuset (bild 14).
7. Kontrollera att kniven är centrerad och ligger plant 

mot drivaxelhuset.
8. Ställ axelbussningens hål i linje med öppningen 

för låsstången och för in låsstången i hålet (bild 11).
9. Montera knivhållaren och muttern på drivaxeln (bild 14). 

Kontrollera att kniven är riktigt monterad.
10. Dra muttern moturs medan du håller fast låsstången

(bild 15). – Vridmoment 37 Nm –
 Om du inte har någon momentnyckel – vrid muttern mot 

knivhållaren tills den sitter fast på axelbussningen. 
Kontrollera att kniven är riktigt monterad och vrid därefter 
mutter ytterligare ett ¼ till ½ varv moturs (bild 15).

11. Dra ut låsstången ur öppningen.
12. Ta av knivens skydd.
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Demontering av kniven och montering 
av skärhuvudet (beroende på modell)
Demontera kniven
1. Montering av knivens skydd.
2. Ställ axelbussningens hål i linje med öppningen 

för låsstången och för in låsstången i hålet (bild 11).
3. Håll fast låsstången på sin plats bredvid axelröret 

(bild 12).
4. Medan du håller fast låsstången – lossa muttern 

på kniven genom att vrida den medurs med 
en nyckel (bild 16).

5. Demontera muttern, knivhållaren och kniven. 
Förvara muttern och kniven tillsammans på en säker 
plats för senare användning. 
Förvaras oåtkomligt för barn.

Montera skärhuvudet
6. Ställ axelbussningens hål i linje med öppningen 

för låsstången och för in låsstången i hålet (bild 11). 
Placera knivhållaren på drivaxeln med den plana ytan 
mot drivaxelhuset (bild 13). Vrid skärhuvudet moturs 
på drivaxeln. Dra åt skruvarna ordentligt.

OBS! Knivhållaren måste vara monterad på drivaxeln i det 
avbildade läget för att skärhuvudet ska kunna fungera.

7. Dra ut låsstången.
8. Montera skyddet. Se ”Demontering och montering 

av skyddet”.

Information om olja och bränsle

Oljesort
Använd endast kvalitetsolja, API-klassning TC (TSC-3), 
som är avsett för tvåtaktsmotorer. 
Blanda oljan för tvåtaktsmotorer i behållaren enligt 
anvisningarna, 1:40 (2,5 %).

Bensinsort
Fara: Under vissa villkor är bensin ytterst antändbar och 

explosionsfarlig.
– Tanka endast i välventilerad omgivning och med 

frånslagen motor. Rök ej i närheten av tanken eller 
bränslets förvaringsplats och stäng av alla tändkällor.

– Överfyll ej bensintanken (det får ej finnas någon bensin 
i påfyllningsröret). Se efter tankning till att tanklocket 
är stängt och låst.

– Spill ej ut något bränsle vid tankning. Utspillt bränsle eller 
bensinånga kan antändas. Om bränsle spillts, se till att 
området är torrt innan motorn startas igen.

– Undvik upprepad eller längre hudkontakt eller inandning 
av ångorna.

Använd alltid ren och ny oblyad bensin (max 30 dagar 
gammal). 

Min oktan: 91 ROZ

Bränslepåfyllning
 Ta av tanklocket.
 Fyll bensintanken. Överfyll adlig tanken!
 Stäng åter bensintanken ordentligt.
 Avlägsna maskinen ca 10 m från tankstället/

bränslebehållaren innan motorn startas.

Anvisningarna för blandning av olja och bensin
Gammalt och/eller felblandat bränsle är huvudorsakerna 
om maskinen ej fungerar som den ska. 
Använd endast ny och ren oblyad bensin. 
Följ anvisningarna för bensin-/oljeblandningen exakt.

Blanda ej direkt i tanken utan i en särskild behållare 
(blanda tvåtaktsmotorolja och oblyad bensin 1:40 (2,5 %). 
Blanda dem ej direkt i tanken
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Starta motorn
Anmärkning: Motor använder Advanced Starting 

Technology™ (fjäderstödd start), varvid den nödvändiga 
kraften vid start reduceras avsevärt. 
Startsnöret måste dras ut så långt tills motorn startar 
(fjäderstött). Det är inte nödvändigt att dra häftigt i snöret 
– det uppstår inte något starkt motstånd när man drar. 
Lägg märke till att denna startmetod är helt annorlunda 
(och mycket lättare) än du är van vid.

1. Blanda bensin med olja. Fyll tanken med blandningen. 
Se anvisningarna för blandning av olja och bensin.

2. Ställ start- och stoppknappen på TILL [I] (bild 17).
Anmärkning: Hos vissa modeller står strömställaren 

alltid på TILL [I].

Tips: Tryck på insugningspumpen 20 gånger vid start av 
maskin som inte använts på länge (eller är helt ny eller 
som är svårstartad). 

3. Tryck på insugningspumpen 10 gånger långsamt 
och fullständigt. Bränslet måste synas i pumpen 
(bild 18). Om detta ej är fallet – tryck ytterligare tre gånger 
eller tryck tills bränsle syns.

Vid maskiner med choke
4. Ställ choken i läge 1 (bild 18).

Tips: Se till att choken står i rätt läge (1).

5. Maskinen på marken, tryck på gasspaksspärren 
och gasspaken. Håll gasspaken intryckt. 
Dra 5 gånger i startsnöret med en kontrollerad och 
jämn rörelse (bild 19). 

6. Ställ choken i läge 2 (bild 18).
7. Dra i startsnöret med en kontrollerad och jämn rörelse 

1–5 gånger för att starta motorn (bild 19).
8. Tryck på gasspaken så, att motorn värms upp 

15 till 30 sekunder. 
Anmärkning: Vid låg temperatur kan motorn behöva längre 

tid för att bli varm och nå högsta hastigheten.
Anmärkning: Maskinen är riktigt varmkörd när motorn 

accelererar utan tvekan.
9. Ställ choken på läge 3 (bild 18) när motorn är varmkörd. 

Nu är maskinen driftberedd.
Om... motorn tvekar - ställ choken på läge 2 (bild 18) 

igen och fortsätt att varmköra den.
Om... motorn inte startar – upprepa punkterna 3–7.
Om... motorn är varm är det inte nödvändigt att använda 

choken. Ställ omkopplaren på TILL [I] och choken 
i läge 2.

Om... motorn blir sur vid startförsöket, ställ choken i läge 3. 
Tryck på gasspaken. Dra kraftigt i startsnöret. 
Efter 3 (tre) till 8 (åtta) försök måste motorn starta.

Vid maskiner utan choke
1. Dra i startsnöret med en jämn och kontrollerad rörelse 

tills motorn startar (bild 19).
Anmärkning: Vid start får gasspaken ej användas.
2. Vänta 10–15 sekunder efter motorns start innan 

du använder gasspaken.
Om... upprepa startförsöket om motorn inte startar.

Stanna motorn
1. Släpp gasspaken (bild 17). Låt motorn svalna 

på tomgång.
2. Ställ strömställaren (beroende på utförande) på FRÅN [0] 

och håll beroende på utförande den där tills motorn står 
stilla (bild 17).

Hålla trimmern
Ställ dig i arbetsposition (bild 20) innan du använder 
maskinen. Kontrollera följande:

 Att användaren bär skyddsglasögon och riktig klädsel.
 Att axelremmen är inställd på rätt höjd.
 Att handtaget är så inställt, att du kan gripa det med 

händerna utan att du måste sträcka ut armarna.
 Att maskinen är under midjehöjd.
 Att skärhuvudet hålls parallellt med marken så, att växterna 

som ska klippas är lätta att nå, utan att användaren måste 
böja sig framåt.

Inställning av klipptrådens längd 
(beroende på modell)
Med skärhuvudets knapp kan tråden friges utan att stanna 
motorn. För att frige mer tråd – stöt skärhuvudet lätt mot 
marken (bild 21), medan du låter motorn gå med hög 
hastighet.

OBS! Tråden ska alltid vara så lång som möjligt. Ju kortare 
tråden är, desto svårare är det att förlänga den.

Varje gång skärhuvudet stöts mot marken, förlängs tråden 
med ca 25 mm. En kniv i skärhuvudets skyddsplåt skär 
av tråden till rätt längd om den är för lång. 
Det är bäst att stöta knappen mot bar mark eller hård jord. 
Om du försöker att förlänga tråden i långt gräs, kan det 
hända att motorn stryps. Håll alltid tråden så lång som 
möjligt. Ju kortare tråden är, desto svårare är det att 
förlänga den.

OBS! För ej knappen mot marken.
Tråden kan gå av

 när den fastnar i främmande föremål
 vid normal materialtrötthet
 vid försök att klippa ogräs med tjock stjälk
 när den slår mot väggar, staket osv.
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Tips för bästa trimmresultat
 Håll skärhuvudet parallellt med marken.
 Klipp endast med trådens spets, särskilt längs murar. 

Klippning med mer än spetsen reducerar klippförmågan 
och kan överbelasta motorn.

 Klipp högt gräs (över 20 cm) uppifrån och nedåt 
i små steg, för att undvika för stort trådslitage och 
motormotstånd.

 Klipp om möjligt från vänster till höger. 
Det förbättrat maskinens klippförmåga och gräsavfallet 
slungas bort från användaren. Gräsavfallet slungas då 
bort från användaren.

 För trimmern långsamt in och ut ur klippområdet 
i önskad höjd. Rör dig antingen framåt-bakåt eller 
från sida till sida. Bäst resultat uppnås om man 
klipper korta stycken i taget.

 Klipp endast när gräs och ogräs är torra.
Trådens livslängd är beroende av

 Följ föregående klippanvisningar;
 var växten klipps av
 klippområdet.

Tråden slits t.ex. snabbare vid klippning längs 
en husvägg än runt om ett träd. 

Dekorativ klippning
Snyggaste resultat erhålles om du klipper alla plantor 
omkring träda, stolpar, staket osv.

Vrid trimmern så, att skärhuvudet står i 30° vinkel mot 
marken (bild 22).

Drift med kniv (beroende på modell)
Ställ dig före drift i arbetsställning (bild 20). 
Se ”Hålla trimmern”.

Tips! Klipp rytmiskt.

 Ställ dig stadigt och bekvämt på marken.
 Ge full gas innan du går in i området som ska klippas.
 Ge full gas innan du går på området som ska klippas. 

Kniven har max skärkraft vid full gas och fastnar därför 
inte så lätt och förorsakar inte stötar som kan leda till ska 
på användaren eller andra personer.

 Klipp genom att vrida kroppens övre del från höger 
till vänster.

 Släpp alltid gasspaken och låt motorn gå på tomgång 
när du inte klipper. 

 Vrid trimmern i samma riktning som kniven roterar. 
Det ger bättre resultat.

 Gå ett eller flera steg till nästa klippområde och ställ 
dig stadigt igen.

 Kniven är försedd med en andra skärsida, vilken kan 
användas genom att ta ut och vända kniven.

Följ nedanstående anvisningar för att reducera risken 
för att växter lindar sig om kniven.

 Klipp med full gas.
 Sväng från höger till vänster in i växterna som ska klippas 

(bild 23).
 Undvik de just klippta växterna när du svänger tillbaka 

trimmern.

Skötsel och reparation

OBS! Före alla åtgärder på maskinen:
– Stäng av motorn.
– Vänta tills alla rörliga delar står helt stilla och motorn 

svalnat.
– Dra av tändstiftkontakten vid motorn så, att motorn 

ej kan startas av misstag.
Låt endast auktoriserad verkstad utföra reparationer.

Låt en fackverkstad kontrollera maskinen efter säsongens 
slut.

Montering av tråd (beroende på modell)
Detta avsnitt handlar både om installation av Split-Line™ 
och den enkla standardtråden.

Använd alltid en reservtråd med en diameter på 2,41 mm. 
Vid användning av tråd med annan längd än den som 
angivits, kan motorn överhettas eller strejka.

Tråden kan ersättas på två sätt:

 Linda upp ny tråd på den inre spolen.
 Montering av en fullindad inre spole.

Linda upp tråd på den inre spolen
1. Håll den yttre spolen med ena handen och lossa 

knappen genom att vrida den medurs med den andra 
handen (bild 24). Kontrollera att skruven i knappen 
är fritt rörlig. Byt knapp om den är defekt.

2. Dra ut den inre spolen från den yttre spolen (bild 24).
3. Ta ut den inre spolens fjäder (bild 24).
4. Använd en ren lapp för rengöring av den inre spolen, 

fjädern, axeln och den yttre spolens insida (bild 25).
5. Kontrollera den inre och yttre spolens slitage på resp 

kuggbana (bild 26). Avlägsna vid behov graden eller 
byt spolar.

OBS! Split-Line™ (dubbeltråd) kan endast användas 
på en spole med slitsformiga hål. 
Enkel tråd kan användas på båda spoltyperna. 
Använd bild 27 för bestämning av spoltyp.

OBS! Använd alltid rätt längd vid installation av tråden 
i maskinen. Om tråden är för lång, kan det hända 
att den inte friges riktigt.
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Installation av enkel tråd
För installation av Split-Line™, se punkt 8
6. Ta ca 7,3 m ny tråd och vik den på mitten. 

För trådändarna genom vardera ett av de båda hålen 
i spolen (bild 28). Dra tråden genom spolen så, att öglan 
blir så liten som möjligt.

7. Linda upp trådarna i täta jämna varv på spolen (bild 29). 
Linda upp tråden på spolen i angiven riktning. 
Sätt pekfingret mellan de båda trådarna för att förhindra 
att de överlappar varandra. 
Trådens ändar får ej överlappa. Fortsätt under punkt 11.

Split-Line™
8. Ta ungefär 3,65 m ny tråd. För den ena änden av tråden 

genom ett av de båda hålen i spolen (bild 30). Dra tråden 
genom spolen tills endast ca 10 cm är kvar.

9. För in trådändan i spolens öppna hål och dra åt tråden 
ordentligt så, att öglan är så liten som möjligt (bild 30).

10. Dela tråden före lindningen på ca 15 cm längd.
11. Linda upp tråden i täta jämna varv på spolen i angiven 

riktning.
OBS! Om tråden lindas upp i fel riktning på spolen, fungerar 

inte heller skärhuvudet riktigt.
12. För in trådens ändar i de två infästningsöppningarna 

(bild 31).
13. För trådens ändar genom lageröppningarna i spolhuset 

och sätt spolen med fjädern i spolhuset (bild 24). 
Tryck ihop spole och spolhus. Håll fast spole och 
spolhus och dra samtidigt kraftigt i trådens båda ändar 
för att lossa tråden i spolens infästningsöppningar.

OBS! Fjädern måste vara monterad på spolen innan 
skärhuvudet monteras igen.

14. Håll spolen på plats och montera knappen genom att 
vrida den åt vänster. Dra åt ordentligt.

Montering av en spole med förupplindad tråd
1. Håll den yttre spolen med ena handen och lossa 

knappen genom att vrida den medurs med den andra 
handen (bild 24). Kontrollera att skruven i knappen 
är fritt rörlig. Byt knapp om den är defekt.

2. Dra ut den gamla inre spolen från den yttre spolen 
(bild 24).

3. Ta ut den gamla inre spolens fjäder (bild 24).
4. Använd en ren lapp för rengöring av den inre spolen, 

fjädern, axeln och den yttre spolens insida.
5. Sätt fjädern i den nya inre spolen.
Anmärkning: Fjädern måste vara monterad på den inre 

spolen innan trådspolen monteras igen.
6. För in trådändarna i den yttre spolens öglor (bild 32).
7. För in den nya inre spolen i den yttre spolen (bild 32). 

Tryck därefter för att förbinda de båda spolarna med 
varandra. Håll fast den inre och den yttre spolen och 
dra kraftigt i trådändarna för att frilägga båda infäst-
ningsöppningarnas tråd.

8. Håll fast den inre spolen och dra åt knappen ordentligt 
moturs.

Rengöring av luftfiltret
Efter var tionde drifttimma måste luftfiltret rengöras och 
smörjas. Det är viktigt att sköta dessa delar ordentligt. 
Vid bristande luftfilterskötsel upphör garantin att gälla.

1. Öppna luftfilterlocket (1) genom att trycka på spärren (3) 
(bild 33).

2. Avlägsna luftfiltret (2) (bild 33).
3. Tvätta filtret med vatten och rengöringsmedel (bild 34). 

Skölj därefter filtret noggrant. Tryck ut överflödigt vatten 
och låt filtret torka helt.

4. Använd tillräcklig mängd ren olja (SAE 30) för att smörja 
filtret lätt (bild 35).

5. Tryck på filtret för att fördela oljan och avlägsna 
överflödig olja (bild 36).

6. Montering av filter.
7. Stäng luftfilterlocket och se därvid till att det snäpper 

fast.
Anmärkning: Garantin upphör att gälla om trimmern 

används utan luftfilter.

Inställning av förgasaren
Tomgångsvarvtalet kan ställas in med skruven (bild 37). 
Låt endast en fackverkstad utföra denna inställning.

Kontroll/byte av tändstift
Använd ett Champion RDJ7J tändstift (eller likvärdigt 
tändstift). Elektrodavståndet ska vara 0,63 mm. 
Tändstiftet ska tas ut och kontrolleras var femtionde 
drifttimme.

1. Stanna motorn och låt den svalna. 
2. Dra av tändstiftskontakten.
3. Avlägsna eventuell smuts omkring tändstiftet. 
4. Skruva ut tändstiftet åt vänster med en tändstiftnyckel.
5. Kontrollera att elektrodavståndet är 0,63 mm ställ in det 

vid behov (bild 38).
OBS! Byt ut defekt, sotigt eller smutsigt tändstift.

6. Skruva i tändstiftet och dra åt det med 12,3–13,5 Nm. 
Dra ej åt för hårt.

Rengöring
Använd en liten borste för att rengöra maskinens yttre. 
Använd inga aggressiva rengöringsmedel. 
Hushållsrengöringsmedel som innehåller aromatiska oljor 
som t.ex. tallolja eller citron liksom lösningsmedel som 
fotogen kan skada plastdetaljer och handtag. Torka av 
fuktiga ställen med en mjuk lapp.
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Förvarning
 Förvara aldrig maskinen med bränsle i tanken eller 

där eventuella bränsleångor kan nås av gnistor eller 
öppen eld.

 Låt alltid motorn svalna innan maskinen ställs in för 
förvaring.

 Förvaras torrt – inlåst eller så högt, att obefogad använd-
ning förhindras. Förvaras oåtkomligt för barn.

Långtidsförvarning
Gå tillväga på följande sätt, om maskinen ska förvaras 
längre tid:

1. Töm tanken och förvara bränslet i en behållare med 
samma tvåtaktsblandning. Använd aldrig bränsle som 
lagrats mer än 30 dagar.

2. Starta motorn och låt den gå tills den stannar av sig själv. 
På så sätt kan inget bränsle stanna kvar i förgasaren.

3. Låt motorn svalna, ta ut tändstiftet och häll 30 ml motor- 
eller tvåtaktsolja av hög kvalitet i cylindern. 
Dra långsamt i startsnöret för att fördela oljan. 
Skruva i tändstiftet igen.

OBS! Skruva ut tändstiftet och häll ut alla olja i cylindern 
innan trimmern ska startas första gången efter 
förvaringen.

4. Rengör maskinen noggrant och kontrollera den. 
Reparera eller byt defekta delar och dra åt lösa skruvar, 
muttrar och bultar. Nu kan maskinen förvaras.

5. Förvaras torrt – inlåst eller så högt, att obefogad 
användning förhindras. Förvaras oåtkomligt för barn.

Transport
 Låt maskinen svalna före transport.
 Maskinen får endast transporteras med tom 

bränsletank. Tanklocket måste vara ordentligt stängt.
 Säkra maskinen vid transport så, att den inte kan 

rutscha.

Garanti
I varje land gäller vår eller vår representants garanti. Inom 
ramen för garantin åtgärdar vi störningar gratis, såvida 
orsaken är material- eller tillverkningsfel. 
Kontakta säljaren eller närmaste representant vid garantifall.
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Felsökning

För vidare frågor, kontakta närmaste representant.
All information samt alla illustrationer och specifikationer i denna bruksanvisning utgår från den senaste produktinformation som 
fanns tillgänglig vid tryckningstillfället. Ändringar förbehålles. 

Motorn starter inte
Orsak Åtgärd

Start- och stoppknappen står på FRÅN Ställ den på TILL.

Bensintanken tom Fyll bensintanken

Insugningspump ej tillräckligt nedtryckt Tryck ner insugningspumpen långsamt 10 gånger helt

Motorn sur Vid maskiner med choke:
Starta med choken i driftläge.

Vid maskiner utan choke:
Tryck på gasspaken och dra i startsnöret.

Gammalt eller felblandat bränsle Töm tanken och fyll på nytt bränsle.

Smutsigt tändstift Byt eller rengör tändstiftet.

Motorn går ej jämnt på tomgång
Orsak Åtgärd

Luftfilter täppt Rengör eller byt luftfilter.

Gammalt eller felblandat bränsle Töm tanken och fyll på nytt bränsle.

Förgasare felinställd Ställ in förgasaren enligt anvisningen.

Motorn accelererar inte
Orsak Åtgärd

Gammalt eller felblandat bränsle Töm tanken och fyll på nytt bränsle.

Förgasare felinställd Ställ in förgasaren enligt anvisningen.

Motorn utan effekt eller stannar under klippning
Orsak Åtgärd

Skärhuvud omlindat av gräs Stanna motorn och rengör skärhuvudet.

Smutsigt luftfilter Rengör eller byt luftfilter.

Gammalt eller felblandat bränsle Töm tanken och fyll på nytt bränsle.

Förgasare felinställd Ställ in förgasaren enligt anvisningen.

Skärhuvudet friger ej tråden
Orsak Åtgärd

Skärhuvud omlindat av gräs Stanna motorn och rengör skärhuvudet.

Ingen tråd i skärhuvudet Linda upp ny tråd.

Spole fastklämd Byt spole.

Skärhuvud smutsigt Rengör spole och spolhus.

Tråd invecklad Ta isär tråden, ta ut en invecklade delen och linda upp 
tråden på nytt.

Tråd vriden vid påfyllning Ta isär tråden och linda upp den på nytt.

Ej tillräckligt med tråd frilagd Stöt knappen mot marken och dra ut tråd tills den ligger 
10 cm utanför skärhuvudet.




