
MTD Products Aktiengesellschaft • Saarbrücken • Germany

I15
FORM NO. 769-01577I

MTD OHV Series  











8

15

23

31

38

46

54

61

68

75

82

90

99

107

115

122

130

138

145

152

159

166

175

183

193

202

211

218

226



Norsk Driftsanvisning for motor

68

Innholdsfortegnelse
Behandling av dette  
dokumentet  . . . . . . . . . . . . . . . 68
For din egen sikkerhet . . . . . . . 68
Angivelser om motoren  . . . . . . 69
Anvisning om driften  . . . . . . . . 69
Vedlikehold og rengjøring  . . . . 71
Rengjøring av motoren  . . . . . . 73
Lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Behandling av dette 
dokumentet
Som bruker av denne maskinen 
må du lese nøye igjennom denne 
driftsanvisningen før første gangs 
bruk. Følg denne og oppbevar den 
for senere bruk. Barn eller andre 
personer som ikke kjenner til 
driftsanvisningen må aldri få lov 
å bruke maskinen.
I denne veiledningen finnes det 
sikkerhetshenvisninger som
– gjør oppmerksom på farer som 

kan oppstå i forbindelse med 
motoren,

– gjør oppmerksom på risikoen 
for skader,

– viser hvordan du kan unngå eller 
minske skaderisikoen.

Sikkerhetshenvisningene i denne 
veiledningen er kjennetegnet som 
følger:

! Fare!
Betegner en umiddelbar truende 
fare. Dersom denne henvisningen 
ikke blir fulgt, kan det oppstå 
livsfare eller fare for alvorlig skade.

Obs!
Betegner en farlig situasjon. 
Dersom denne henvisningen 
ikke blir fulgt, kan det føre til lette 
kroppslige skader eller skade 
på ting.

Henvisning
Betegner henvisninger om bruk 
og viktige informasjoner.

Informasjoner på 
motorkassen
Bilde 8
Disse informasjonene er meget 
viktige for senere identifikasjon for 
bestilling av reservedeler til 
apparatet og for kundeservice. Før 
opp alle informasjoner om motoren 
på dette feltet (bilde 9).
For din egen sikkerhet

Henvisning
I det følgende blir det snakket om 
“maskinen”. Denne motoren kan 
bygges inn i forskjellige maskiner.
! Eksplosjons- og brannfare!

Bensin og bensindamp kan være 
særlig antennelig og eksplosiv. En 
evt. brann eller en eksplosjon kan 
det forårsake alvorlige forbrennin-
ger eller dødsfall. Dersom det 
komme bensin på kroppen eller 
klærne, må huden straks vaskes av 
og klærne må skiftes.
– Når det skal fylles drivstoff må 

motoren slås av og avkjøles i 
minst to minutter før tanklokket 
blir åpnet.

– Det må kun fylles drivstoff ute i det 
fri eller i et rom som er godt 
ventilert.

– Bruk kun godkjent 
drivstoffbeholder.

– En kanne må aldri fylles på inne i 
et kjøretøy, en trailer eller en 
tilhenger med kunststoff 
forkledning. Kannen må alltid stå 
på bakken og ha en viss avstand 
fra kjøretøyet.

– Dersom det er mulig må motor-
drevne maskiner fjernes fra 
lastebil eller trailer og påfyllingen 
av drivstoff må skje på bakken. 
Dersom dette ikke er mulig, må 
slike maskiner fylles med en 
kanne i stedet for med en kran fra 
en drivstoffpumpe.

– Kranen må alltid ligge oppå 
kanten av påfyllingsstussen 
på tanken eller på kannen inntil 
påfyllingen er avsluttet. Ikke bruk 
spaken for automatisk fylling.

– Tanken må ikke overfylles. 
Tanken fylles ca. 2 cm under 
kanten på påfyllingsstussen, 
slik at drivstoffet kan utvide seg.

– Drivstoffet må holdes unna gnis-
ter, åpne flammer, varsellys, var-
me- og andre antenningskilder.

– Det må aldri fylles drivstoff på 
apparatet inne i lukkede rom, da 
det kan danne seg antennelig 
damp.

– Ikke røk.
– Drivstoffledninger, tank, tanklokk 

og forbindelser må ofte kontrol-
leres for sprekker eller utette 
steder. Om nødvendig må de 
utskiftes.

– For starting av motoren må det 
kontrolleres at tennpluggen, 
eksosrøret, tanklokket og luft-
filteret er montert.

– Motoren må ikke startes uten 
av tennpluggen er montert.

– Dersom det er rent ut drivstoff, 
må du vente litt før motoren 
startes inntil drivstoffet er dampet 
bort.

– Ved drift av maskiner må 
motoren og apparatet ikke vippes 
slik at det renner ut drivstoff.

– Ikke bruk choken for å stoppe 
motoren.

– Ved transport av maskiner må 
disse alltid transporteres med 
tom tank.

– Bensin eller maskiner med full 
tank må ikke oppbevares i 
nærheten av varmeanlegg, ovn, 
varmtvanns-boilere eller andre 
antennings-kilder, da de kan 
antenne på grunn av 
bensindamp.

! Eksplosjons- og brannfare!
Ved starting av motoren oppstår 
det gnister. Herved kan antennelig 
damp i nærheten antennes. Dette 
kan føre til eksplosjon eller brann.
– Motoren må ikke startes i nær-

heten av skadet gassanlegg.
– Ikke bruk starthjelp som står 

under trykk, da dampen derfra 
kan antennes.

! Fare for kvelning!
Motoren setter fri kullmonoksid, 
en giftig gass som er luktfri og uten 
farge. Innånding av denne gassen 
kan føre til svimmelhet, 
bevisstløshet og død.
– Motoren må kun startes og drives 

ute i det fri.
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– Motoren må ikke startes eller 
drives i lukkede rom, selv ikke 
når dører og vinduer er åpne.

! Fare for skade!
Dersom motoren startes ved en 
feiltakelse, kan dette føre til 
alvorlige skader, hhv. til brann eller 
elektrisk støt.
– Før alle arbeider, f. eks. 

innstillings- eller reparasjons-
arbeider, må alltid kontakten til 
tennpluggen trekkes ut og holdes 
borte fra tennpluggen.

– For tenningstest må det kun 
brukes et testapparat som 
er godkjent.

– Ikke gjennomfør tenningstest 
dersom tennpluggen er fjernet.

! Fare for forbrenning! 
Brannfare!

En motor som er i gang produserer 
varme. Motordelene, særlig ekso-
sen, blir ekstremt varm. Ved berø-
ring kan det oppstå alvorlige for-
brenninger. Brennbare fremmed-
legemer som blad, gress, grener 
osv. kan ta fyr.
– Eksos, sylinderblokk og 

kjøleribber må avkjøles før de 
berøres.

– Barn må holdes borte fra 
motoren når den er i gang.

– Brennbare fremmedlegemer 
må fjernes fra området rundt 
eksosrøret og sylinderen.

! Fare for elektrisk støt! 
Brannfare!

Gnister kan føre til brann eller 
elektrisk støt.
! Fare for skade!

Deler som dreier seg kan berøre 
eller rive med hender, føtter, hår, 
klær eller deler av klær. Dette kan 
føre til alvorlige skader.
– Maskinen må kun drives med 

installerte verneinnretninger.
– Hender og føtter må holdes borte 

fra deler som dreies rundt.
– Langt hår må bindes opp og 

smykker må tas av før arbeidet 
starter.

– Ikke ha på deg klær eller bånd/
snorer som henger løst rundt 
kroppen, dette kan bli hengende 
fast.

! Fare for skade!
En hurtig tilbaketrekning av start-
snoren (tilbakeslag f. eks. etter en 
feiltenning) trekker hånden og 
armen hurtigere i retning av 
motoren enn du klarer å slippe 
starthåndtaket. Det kan her oppstå 
skade.
– For å starte motoren trekker du 

derfor langsomt i starthåndtaket 
inntil du merker motstand, 
deretter trekker du kraftig i den.

– For start av motoren må alle 
gjenstander som ligger 
på motoren tas bort.

– Monterte deler som er direkte 
tilkoplet som skjærekniv, 
viftehjul, drivdeler osv. må være 
sikkert festet.

! Fare for skade!  
Skader på motoren!

Det må ikke foretas endringer 
på de motorinnstillingene som 
er innstilt fra fabrikken.
Symboler på maskinen
Ved motoren befinner det seg 
sikkerhets- og advarselshenvis-
ninger som er framstilt med 
symboler og tegn (piktogrammer). 
Symbolene har følgende 
betydning:

Obs!  
Varsel om farekilde.

Før ibruktaking må 
du lese igjennom 
bruksanvisningen!

Varsel om varm 
overflate!

Varsel om giftig 
damp!

Bensin er antennelig!

Fyll på blyfritt 
drivstoff!

Disse symbolene må alltid holdes 
i en tilstand slik at man kan lese 
dem.

Angivelser om motoren
Sammenlign bildet 1 med 
apparatet og informer deg hvor de 
forskjellige betjeningselementene 
og innstil-lingene befinner seg.
Bilde 1

1 Tanklokk
2 Starthåndtak
3 Lokk for oljepåfylling/målestav
4 Skrue for oljeutslipp
5 Motordeksel
6 Luftfilter
7 Primer (alt etter modell)
8 a) Tennplugg

b) Pluggkontakt
9 Eksos

Anvisning om driften
Kontroll før driften
Anbefalte oljetyper

Obs!
Maskinen blir levert uten drivstoff 
og olje i motoren. Dersom motoren 
blir drevet uten tilstrekkelig mengde 
med olje, kan den ta alvorlig skade 
av dette. Slike skader er utelukket fra 
garantien.
 Før start må det fylles 

på motorolje. 
Ikke fyll på for mye olje. 
Oljetanken har en kapasitet 
på ca. 0,6 liter.

Bruk kun 4-takts olje med klassi-
fikasjon SF / SG / SH / SJ eller 
høyere.
Viskositeten i oljen avhengig 
av utetemperaturen velges ut fra 
følgende tabell:

a) engangsviskositet
b) flere gangers viskositet

!
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SAE 10W-30 blir anbefalt ved vanlig 
drift innen normalt 
temperaturområde. Dersom det 
brukes olje med engangsviskositet, 
bør det velges en passende type for 
gjennomsnitts-temperaturen 
i bruksområdet ut fra tabell.

Obs!
Dersom det brukes olje av mindre 
verdi eller olje som er beregnet  
for 2-takts motorer, kan levetiden 
til motoren forkortes hhv. motoren 
kan ta skade.
Kontroll av oljenivået

Obs!
Ved en kontroll må det passes  
på at maskinen står på et jevnt 
underlag og at motoren er slått av.
Bilde 2
 Skru av lokket på oljepåfyllingen 

(3) og tørk av målestaven. 
 Skyv målestaven for olje ned 

i påfyllingsstussen.
Type A: 
Skru inn med en fjerdedels 
omdreining.
Type B:  
Skyv inn, men ikke skru inn.

 Trekk ut målestaven for oljen 
og kontroller oljenivået.
Er nivået for lavt, må det 
langsomt fylles på olje inntil den 
øver marke-ringen “max” på 
målestaven. 

 Målestaven må skrues fast 
før motoren startes.

Obs!
Ikke fyll på for mye olje.  
Dersom det fylles for mye olje, kan 
dette føre til motorskade, røkdan-
nelse, startvanskeligheter, sotet 
tennplugg eller smusset oljefilter.
Anbefalt drivstoff
! Fare!

– Bensin er under bestemte 
betingelser meget antennelig 
og eksplosjonsfarlig.

– Det må kun fylles drivstoff 
i omgivelser med god 
ventilasjon. I omgivelsene av 
tanken eller på lagringsstedet for 
drivstoff må det ikke røkes.  
Fjern alle tenningskilder.

– Bensintanken må ikke overfylles 
(det må ikke være drivstoff 
i påfyllingsstussen). 
Etter påfyllingen må det passes 
på at lokket på tanken er godt 
lukket og at det er sikret.

– Pass på under påfyllingen at driv-
stoffer ikke renner over. 
Utløpt drivstoff eller bensindamp 
kan antennes. Dersom drivstoff 
er rent ut, må det passes på at 
området rundt motoren er tørt 
før motoren starter igjen.

– Unngå gjentatt eller lang kontakt 
med huden eller innånding av 
damp.

! Fare for motorskade!
– Drivstoff må ikke blandes 

med olje.
– Det må kun brukes ren, ny og 

blyfri drivstoff.
– Det må kun brukes drivstoff som 

har et oktantall på minst 87.
– Ikke bruk drivstoff med 

spesifikas-jonen E85/E15.
– Drivstoff må kun oppbevares 

i mengder som blir brukt innen 
30 dager.

– Pass på at det ikke kommer 
smuss, støv eller vann inn 
i tanken.

Kontroll av bensinnivået
Obs!

Før motoren blir fylt må den avkjøle 
i minst to minutter.
 Før tanklokket tas av og det fylles 

på, må området rundt om 
påfyllingsstussen rengjøres.

 Tanken fylles opp til ca. 2 cm 
under festet på stussen, slik 
at drivstoffet kan få utvide seg.

Starting av motoren
! Fare!

Hender og føtter må alltid holdes 
borte fra bevegelige deler.  
Ikke bruk starthjelp som står under 
trykk. Dampen er antennelig.

! Fare! 
Alle henvisninger og anvisninger 
om betjening av apparatet hvor 
denne motoren er festet må følges.

Henvisninger:
Noen modeller har 
– ikke choke hhv. ikke primer:

Motoren innstiller seg automatisk 
inn på den respektive startingen.

– ingen gasspak:
Turtallet blir automatisk stilt inn. 
Motoren går alltid med optimalt 
turtall.

Bilde 3
Forberedelse av motoren 
for start
Ved kald motor:
 Choken (dersom denne finner) 

betjenes alt etter modell:
– Skyv choken (1) på 

posisjonen START/ /
eller
– Trekk ut choken (2) 
eller
– Sett gasspaken (3) på 

posisjon .
eller
 Ptimeren (7, bilde 1; dersom 

denne finnes) trykkes:
– Ved temperaturer over 10 °C: 

trykkes det 1–3x 
– Ved temperaturer under 10 

°C: 
trykkes det 3–5x

Henvisninger:
– Når du trykker, må du holde 

luftehullet på primerhodet lukket 
med fingeren.

– Dersom motoren ikke starter, må 
du betjene primeren en gang til.

Ved varm motor:
 Gasspaken (3; dersom denne 

finnes) settes på MAX/ .

Henvisning
Også ved varm motor kan dette 
eventuelt være nødvendig
– å betjene choken  

(dersom denne finnes)
eller
– å betjene primeren  

(dersom denne finnes) 1x.
Starting med håndstart
 Plasser deg bak maskinen, trykk 

sikringsbøylen (4; dersom denne 
finnes) nedover og hold den 
trykket mot stangen.
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 Trekk lett i starthåndtaket (5), 
inntil du føler motstand. 
Deretter trykker du kraftig 
for å overvinne kompresjonen 
og å forhindre tilbakeslag. 
Om nødvendig må dette gjentas.

Obs!
Ikke slipp starthåndtaket slik at den 
smekker tilbake mot motoren. 
Før det langsomt tilbake for å 
unngå skade på starteren.
Starting med elektrostarter 
(alt etter modell)
 Skill ladeapparatet fra nettet 

og apparatet.
 Plasser deg bak maskinen, trykk 

sikringsbøylen (4; dersom denne 
finnes) nedover og hold den 
trykket mot stangen.

 Drei nøkkelen på armaturbrettet 
(6) til høyre og hold den inntil 
motoren starter. 
– Et startforsøk bør vare 

i maksimalt 5 sekunder.
– Før neste forsøk, må du vente 

i 20 sekunder.
Etter motorstarten
 Når motoren går, hhv. så snart 

motoren er varm, settes choken 
(dersom denne finnes) på  
RUN/ /  hhv. skyv den 
tilbake. 

 Gasspaken (dersom denne 
finnes) settes på den ønskede 
posisjonen:

= hurtig turtall på motoren 
= langsomt turtall på 

motoren

Stopping av motoren
Bilde 3
 Slipp sikkerhetsbøylen 

(dersom denne finnes).
eller
 Gasspaken (dersom denne 

finnes) settes på STOP/ .

Henvisning
Tenningsnøkkelen (dersom denne 
finnes) trekkes av når du slår 
av maskinen eller forlater den.

Vedlikehold og 
rengjøring

! Fare!
Før gjennomføring av alle arbeider 
som f. eks. vedlikeholds- og 
rengjøringsarbeider, må motoren 
slås av og avkjøles. For å unngå en 
start ved feiltakelse, må 
tennpluggen alltid trekkes ut.

Obs!
– Motoren er fra produsentens 

side innstilt optimalt med hensyn 
til ytelse og forbruk. 

Enhver endring av disse 
innstillingene må kun foretas av 
produsenten eller en autorisert 
fagmann.

– Dersom motoren må vippes for 
transport av maskinen, 
for ettersyn eller for å fjerne 
gress, må den alltid vippes slik at 
tenn-pluggen viser oppover, slik 
at ikke drivstoff eller olje kan føre 
til motorskade.

– Reservedeler må tilsvare de krav 
som er stilt av produsenten.

– Bruk derfor kun original reserve-
deler eller de reservedeler som 
produsenten anbefaler. 
Reparasjonen må kun foretas 
av fagverksted.

For å oppnå en jevn effekt, er det 
veldig viktig at det foretas regel-
messig vedlikehold og innstilling av 
motoren. Et regelmessig vedlikehold 
garanterer en lang levetid. De 
nødvendige vedlikeholdsinterval-
lene og måten vedlikeholdsarbeidet 
blir gjennomført er angitt i den 
nedenstående tabellen. Intervallene 
etter driftstider hhv. andre tidsang-
ivelser, alt etter hva som er aktuelt, 
må overholdes. Ved drift under van-
skelige forhold er det nødvendig 
med kortere intervaller mellom 
vedlikeholdet. Ved slutten av 
sesongen bør maskinen ettersees 
av et fagverksted.

Vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsarbeid
etter de 
første 

5 driftstimer

før hver bruk 
eller etter 

5 timer

en gang 
i sesongen 

25 timer

en gang 
i sesongen 

50 timer

en gang 
i sesongen 
100 timer

Rengjør motordekselet 

Kontroll av motorolje 

Skift ut motoroljen  1) 

Kontroll av luftfilter 

Vedlikehold av luftfilter 2)

Kontroll av tennplugg 

Vedlikehold av tennplugg 

Skift bensinfilter 

Rengjøring av eksosrøret 

1) Ved høy belastning eller ved høye omgivelsestemperaturer.
2) Ved drift i støvet omgivelse må det rengjøres oftere.
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Oljekontroll
 Før hver motorstart må oljenivået 

kontrolleres.
 Pass på at det korrekte oljenivået 

alltid overholdes.  
Se “Kontroll av oljenivå”

Oljeskift
! Fare!

Gammel motorolje kan forårsake 
hudkreft dersom den kommer 
i kontakt med huden ofte eller 
i lengre tid. Selv om dette er lite 
sannsynlig dersom man ikke daglig 
omgås med gammel olje, bør en 
allikevel etter arbeidet alltid vaske 
hendene grundig med såpe og 
vann.

Obs!
Slipp ut oljen mens motoren ennå 
er varm, den må imidlertid ikke 
være for varm (dermed renner oljen 
hurtigere og fullstendig ut).
Bilde 4
 Ta av oljelokket (3).
 La oljen renne ned i en egnet 

beholder:
– skru opp tømmeskruen (4),
eller
– vipp maskinen på siden 

(viftesiden opp).

! Fare!
Før du vipper maskinen for å slippe 
ut oljen, må motoren gå inntil 
tanken er tom.
 Skru tømmeskruen (dersom 

denne er fjernet) fast igjen.
 Fyll oljetanken med anbefalt 

olje og kontroller oljenivået.
 Sett på oljelokket igjen.

Henvisning
Gammel olje må behandles 
i henhold til gjeldende miljøvern-
bestemmelser. Det anbefales 
å tømme gammel olje i en egnet 
beholder og bringe denne til et 
spesialdeponi. Den må ikke kastes 
i bosset eller tømmes ut slik at den 
renner ned i jorden.

Vedlikehold av luftfilter
Et smusset luftfilter innskrenker 
lufttilførselen til forgasseren. 
For å forebygge en feilfunksjon 
på forgasseren, må luftfilteret 
rengjøres regelmessig.  
I ekstrem støvet omgivelse kan 
det være nødvendig å vedlikeholde 
den med kortere mellomrom.

! Fare!
For å rengjøre luftfilteret må det 
aldri brukes bensin eller løsemidler 
med lavt flammepunkt. Det er fare 
for brann eller eksplosjon.

Obs!
Motoren må aldri drives uten 
luftfilter. Dette lam føre til 
motorskade eller slitasje.
Modeller uten primer:
Bilde 5a
 Fjern vingeskruen og ta av lokket 

på luftfilteret. Ta ut filterelemen-
tene og ta dem fra hverandre. 
Begge elementene må kontrol-
leres omhyggelig for hull eller 
sprekker og må skiftes ut dersom 
de er skadet.

 Skumgummi element (1):
Elementet må rengjøres i en 
løsning av husholdningssåpe og 
varmt vann og må grundig 
skylles etterpå. Det kan også 
vaskes i ikke brennbart 
løsemiddel eller i et løsemiddel 
som har et høyt flammepunkt. 
Elementet må tørke i tilstrekkelig 
lang tid.

 Papirelement (2):
Bank papirelementet flere 
ganger lett på en hard flate for å 
fjerne smusset, eller blås ut 
smusset innenfra igjennom 
filteret med trykkluft. Forsøk aldri 
å børste av smusset, du oppnår 
kun at smusset setter seg fast i 
fibrene. Papirelementet må 
skiftes ut dersom det er meget 
smusset.

 Sett inn filteret igjen og monter 
dekselet.

Modeller med primer:
Bilde 5b
 Trykk på det markerte feltet (3) 

på luftdekselet (4) og ta av lokket.

 Rengjør filterelementet (5), 
dersom det er skadet, må det 
skiftes ut.
Elementet må rengjøres i en 
løsning av husholdningssåpe og 
varmt vann og må grundig 
skylles etterpå. Det kan også 
vaskes i ikke brennbart 
løsemiddel eller i et løsemiddel 
som har et høyt flammepunkt. 
Elementet må tørke i tilstrekkelig 
lang tid. Elementet legges så i 
ren olje, la det suge seg fullt og 
trykk ut overflødig olje.
Motoren vil ved neste nystart 
ryke litt dersom det er for mye 
olje i skumgummi elementet.

 Sett inn filteret igjen og monter 
dekselet.

Vedlikehold av 
tennpluggen
! Fare!

La motoren avkjøle igjen.
Ikke gjennomfør tenningstest 
dersom tennpluggen er fjernet. 
Ikke start motoren når tennpluggen 
er fjernet.
For at motoren skal gå korrekt, 
må elektrodeavstanden på tenn-
pluggen være forskriftsmessig 
innstilt og fri for smuss.
Bilde 6
 Trekk av tennpluggkontakten (1) 

og skru ut pluggen (2) med 
en tennpluggnøkkel.

 Kontroller tennpluggen ved 
øyesyn. Undersøk tennpluggen 
og skift den ut dersom den viser 
tegn på slitasje eller dersom 
isolatoren er skadet. 

 Rengjør tennpluggen med en 
trådbørste dersom den skal 
brukes igjen.

 Elektrodeavstanden må måles 
med en følelære. Avstanden må 
innstilles om nød-vendig ved 
å bøye litt på side-elektrodene. 
Elektrodeavstanden bør være 
0,70–0,80 mm (bilde 7).

 Kontroller at pakningsringen 
på tennpluggen er i god tilstand, 
skru så tennpluggen inn med 
hånd for ikke å ødelegge 
gjengen.
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 Når tennpluggen sitter godt etter 
at du har skrudd den inn med 
hånd, kan du skru den helt fast 
med tennpluggnøkkelen.

Obs!
Ikke skru tennpluggen for mye fast. 
Følgende verdier må tas hensyn 
til når det gjelder fastskruing 
av tennpluggen:
– ny tennplugg maksimalt en  

1/2 omdreining, 
– brukt tennplugg maksimalt en  

1/8 – 1/4 omdreining.
En tennplugg som ikke er korrekt 
skrudd inn kan bli meget varm 
og kan skade motoren.

Vedlikehold av 
bensinfilteret
Disse vedlikeholdsarbeidene må 
kun foretas av et fagverksted i 
henhold til vedlikeholdsplanen.

Rengjøring av motoren
Når motoren har vært i gang, bør 
den først avkjøle i minst en time. 
Gress- og smussrester må fjernes 
regelmessig fra motoren. 
Fingervernet og området rundt 
om eksosrøret må rengjøres. 
Bruk her en børste eller trykkluft.

Obs!
Ikke sprøyt av motoren med vann 
for rengjøring, da dette kan smusse 
til drivstoffet. Vann fra en 
hageslange eller en 
høytrykksvasker kan også trenge 
inn i luftfilteret eller i eksos-
åpningen og kan så skade 
motoren.

! Fare!
Smussrester rundt eksosrøret 
kan føre til brann.  
Dette området må kontrolleres før 
hver bruk og må rengjøres.

Lagring

Henvisning
For en lengre lagring enn 30 dager, 
kan drivstoffet tilsettes en 
stabilisator. Du kan henvende deg 
til faghandelen eller til et verksted 
for kundeservice.
Ved motorer som skal lagres lenger 
enn i 30 dager, bør det ikke være 
drivstoff i tanken, for å unngå 
dannelse av rester i 
drivstoffanlegget, i særdeleshet på 
viktige deler av forgasseren.
 La motoren gå inntil tanken er 

tom for drivstoff og motoren 
stopper opp.

 Skift oljen. Se “Oljeskift”.
 Fjern tennpluggen og fyll på 

ca. 15 ml motorolje i sylinderen. 
Tennpluggen monteres igjen 
og startsnoren trekkes langsomt 
slik at oljen kan fordeles.

 Fjern gress og smuss rundt om 
motoren, under motordekselet 
og eksosen. 

 Steder hvor farger er gått av må 
males på nytt og smør inn andre 
steder som kan ruste med en lett 
oljefilm.

 Oppbevares på en rent, tørt og 
godt ventilert sted ikke i nærheten 
av maskiner/apparater som drives 
med flamme eller varmelampe, 
f. eks. varmeanlegg, varmtvanns-
boilere eller tørketrommel. 
Områder bør også unngås hvor 
det kan oppstå gnister fra 
elektromotor eller hvor det brukes 
elektroverktøy.

 Dersom det er mulig, bør det 
heller ikke velges 
lagringsområder hvor det er høy 
luftfuktighet, da dette påskynder 
dannelsen av rust og korrosjon.

 Maskinen må lagret på en jevn 
flate. Dersom det lagres på skrått 
i vippet stilling kan det renne 
ut drivstoff eller olje.

Framgangsmåte etter 
lengre lagring
 Motoren må kontrolleres i 

henhold til avsnittet ”Kontroll før 
driften”.

 Dersom drivstoffet er tappet ut før 
lagring, må tanken fylles med frisk 
bensin. Dersom du har en bensin-
kanne for påfyllingen, må du 
passe på at bensinen er helt ny.

 Dersom sylinderen har vært 
innsmurt med olje under lag-
ringen, vil motoren ryke litt under 
starten. Dette er normalt.

Garanti
Garantibestemmelsene for vårt 
firma hhv. vår importør gjelder i alle 
land. Feil på maskinen blir reparert 
gratis i henhold til 
ansvarsbetingelsene, dersom 
årsaken skulle skyldes material- 
eller produksjonsfeil. 
Ved garantitilfeller ber vi deg 
henvende deg til butikken der 
maskinen er kjøpt eller til 
nærmeste forhandler.
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Feilsøking
Feil Mulig årsak Hjelp
Motoren starter ikke. Sikkerhetsbøylen er ikke trykket. Betjen sikkerhetsbøylen (dersom denne 

finnes).
Det er ikke drivstoff i tanken. Fyll så tanken med rent, friskt og blyfritt 

drivstoff.
Gammelt drivstoff. Tapp av det gamle drivstoffet i en egnet 

beholder ute i det fri. Fyll så tanken med 
rent, friskt og blyfritt drivstoff.

Motoren er kald, choken/primeren 
(dersom disse finnes) er ikke betjent.

Betjen choken/primeren.

Gasspaken står ikke på ”START” hhv. 
på maksimalt turtall.

Sett gasspaken på ”START” – maksimalt 
turtall.

Tennpluggkontakten er ikke satt på. Sett kontakten på tennpluggen.
Tennpluggen er smusset eller defekt. Rengjør tennpluggen.

Juster avstanden mellom elektrodene eller 
skift ut tennpluggen.

Bensinledningen er tilstoppet. Bensinledningen må rengjøres *).
Motoren går uregel-
messig (den harker).

Choken (dersom denne finnes) 
betjenes.

Sett chokespaken tilbake.

Tennpluggen er løs. Sett tennpluggkontakten fast på.
Gammelt drivstoff, vann eller smuss 
i drivstoffanlegget.

Tapp av det gamle drivstoffet i en egnet 
beholder ute i det fri. Fyll så tanken med 
rent, friskt og blyfritt drivstoff.

Ventilasjonshullet i tanklokket 
er tilstoppet.

Rengjør tanklokket.

Luftfilteret er smusset. Rengjør luftfilteret.
Tennpluggen er svidd, defekt eller 
avstanden på elektrodene er for lang.

Juster avstanden mellom elektrodene eller 
skift ut tennpluggen.

Motoren blir 
overopphetet.

For lite motorolje. Fyll veivhuset med tilstrekkelig mengde 
olje.

Lufttilførselen er innskrenket. Fjern gress og smuss av området omkring 
kjøleribbene på motoren og viftehuset.

Motoren setter ut ved 
høyt turtall.

Elektrodeavstanden er for liten. Ta ut tennpluggen og juster 
elektrodeavstanden.

Henvisning
Når det gjelder reparasjoner som går ut over disse arbeidene som er nevnt over, må du henvende deg til en 
forhandler i nærheten som har kundeservice.

*) Disse arbeidene må gjennomføres i et fagverksted.




