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da LÆR MASKINEN AT KENDE
fi OPI TUNTEMAAN KONEESI
no LÆR MASKINEN Å KJENNE
sv LÄR KÄNNA DIN MASKIN

hu ISMERKEDJEN MEG A GÉPÉVEL
pl ZAPOZNANIE Z URZ¥DZENIEM
cs SEZNAMTE SE S VAŠÍM NÁØADÍM
sk ZOZNAMTE SA S VAŠÍM NÁRADÍM
ro FACEÞI CUNOŞTINÞÃ CU UTILAJUL DVS.
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Beskrivelse af komponenterne

Koneen osati

Beskrivelse av delene

Beskrivningi

Az alkatrészek ismertetése

Opis czêœci

Popis dílù

Popis dielov

Descrierea pieselor componentei

1. Tændrør 11. Trådspole
2. Olieprop 12. Skæreklinge 
3. Tankdæksel med afdækning
4. Chokerhåndtag 13. Skaft
5. Indsugningspumpe/ 14. Skaftkobling 

primer 15. Gashåndtag
6. Afdækning til luftfilter 16. Tændingskontakt
7. Fodstøtte 17. Holder til skulderrem
8. Stang med greb 18. Gearhåndtag
9. Skæretrådsklinge 19. Startergreb
10. Afdækning til 20. Udstødning

skæretilbehør

1. Sytytystulppa 11. Siimapää
2. Öljytulppa 12. Leikkuuterä ja suojus
3. Polttoainesäiliön korkki 13. Varsi
4. Rikastinvipu 14. Varren kiinnitys 
5. Primer-pumppu 15. Kaasuvipu
6. Ilmanpuhdistimen kansi 16. Virtakatkaisin
7. Jalkatuki 17. Kantohihnan ripustin
8. Käsikahva 18. Varren kahvaosa
9. Siiman katkaisuterä 19. Käynnistyskahva
10. Siimapään suojus 20. Äänenvaimennin

1. Tennplugg 11. Trådspole
2. Tapp på oljelokket 12. Skjærekniv med påsats
3. Tanklokk 13. Skaft
4. Chokespak 14. Stangkopling 
5. Oppsugingspumpe/ 15. Gasspak

primer 16. Tennpluggkontakt
6. Deksel på luftfilter 17. Holder for skulderrem
7. Fotstøtte 18. Stanghåndtak
8. Holdestang 19. Starterhåndtak
9. Kniv på trådskjærer 20. Eksos
10. Deksel på skjærepåsats

1. Tändstift 11. Trådspole
2. Oljepropp 12. Kniv med skydd
3. Tanklock 13. Skaft
4. Choke 14. Skaftkoppling 
5. Insugningspump/Flödare 15. Gasspak
6. Luftfilterskydd 16. Tändningsbrytare
7. Fotstöd 17. Axelremhållare
8. Handtag 18. Skafthandtag
9. Trådkniv 19. Starthandtag
10. Skärhuvudsskydd 20. Avgasrör

1. Gyújtógyertya 11. Zsinórorsó
2. Olajbetöltõ csonk 12. Vágólap burkolattal

záródugója 13. Szár
3. Tanksapka 14. Tengelykapcsoló
4. Szívatókar 15. Gázkar
5. Szivatópumpa/membrán 16. Gyújtáskapcsoló
6. Levegõszûrõ fedele 17. Vállheveder-tartó
7. Támasztóláb 18. Fogantyú
8. Fogantyúrúd 19. Indítófogantyú
9. Zsinórvágó penge 20. Kipufogó
10. Kaszafejburkolat

1. Œwieca zapłonowa 11. Szpula linki
2. Zawór zbiornika oleju 12. Ostrze tn¹ce z osłon¹
3. Pokrywa zbiornika paliwa 13. Dr¹¿ek
4. DŸwignia ssania choke 14. Zł¹czka dr¹¿ka 
5. Pompa ss¹ca/primer 15. DŸwignia gazu
6. Osłona filtra powietrza 16. Wył¹cznik zapłonu
7. Podpórka 17. Uchwyt pasa
8. Dr¹¿ek uchwytu 18. Uchwyt dr¹¿ka
9. Ostrze do przycinania linki 19. Uchwyt startera
10. Osłona zespołu tn¹cego 20. Wydech

1. Zapalovací svíčka 11. Strunová cívka
2. Uzavírací zátka oleje 12. Vyžínací nùž s krytem
3. Uzávìr palivové nádrže 13. Násada
4. Páčka sytiče 14. Spojka násady 
5. Sací čerpadlo/Primer 15. Páčka plynu
6. Kryt vzduchového filtru 16. Spínač zapalování
7. Nožní opìra 17. Držák ramenního popruhu
8. Uchopovací madlo 18. Rukojeˆ násady
9. Nùž ke zkrácení struny 19. Startovací rukojeˆ
10. Kryt vyžínacího nástavce 20. Výfuk

1. Zapa¾ovacia sviečka 11. Strunová cievka
2. Uzatváracia zátka oleja 12. Vyžínací nôž s krytom
3. Uzáver palivovej nádrže 13. Násada
4. Páčka sýtiča 14. Spojka násady 
5. Sacie čerpadlo / Primer 15. Páčka plynu
6. Kryt vzduchového filtra 16. Spínač zapa¾ovania
7. Nožná opora 17. Držiak ramenného popruhu
8. Uchopovacie madlo 18. Rukoväˆ násady
9. Nôž na skrátenie struny 19. Štartovacia rukoväˆ
10. Kryt vyžínacieho nástavca 20. Výfuk

1. Bujie 11. Bobina cu fir
2. Capacele de închidere 12. Lama de tãiere cu capac

a uleiului 13. Tija
3. Capacul rezervorului 14. Cuplajul tijei 
4. Maneta de şoc 15. Maneta de acceleraþie
5. Pompã de aspiraþie/ 16. Comutator de aprindere

primer 17. Suport pentru cureaua 
6. Capacul filtrului de aer de umãr
7. Rezemãtoare pentru picior 18. Mânerul tijei
8. Tija cu mâner 19. Mânerul demarorului
9. Lama de tãiat firul 20. Evacuare
10. Capacul dispozitivului 

de tãiere
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 1–5

Koneen osat – kuvat 1–5

Beskrivelse av delene fig. 1–5

Beskrivning – Fig 1–5

Az alkatrészek ismertetése – 1–5. ábra

Opis czêœci – rys.1–5

Popis dílù – obr. 1–5

Popis dielov – obr. 1–5

Descrierea pieselor componente – Fig. 1–5

1

2 3

4 5

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

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. Fogantyúrúd 5. Alsó szorító
2. Csavar 6. Anya
3. Felsõ szorító 7. Gyorszár
4. Középsõ szorító

1. Uchwyt urz¹dzenia 5. Zacisk dolny
2. Œruba 6. Nakrêtka
3. Zacisk górny 7. Karabinek szybkomocuj¹cy
4. Zacisk œrodkowy

1. Øídítka 5. Spodní svìrka
2. Šroub 6. Matice
3. Horní svìrka 7. Rychlouzávìr
4. Prostøední svìrka

1. Držadlo 5. Dolná zvierka
2. Skrutka 6. Matica
3. Horná zvierka 7. Rýchlouzáver
4. Prostredná zvierka

1. Ghidon 5. Clemã inferioarã
2. Şurub 6. Piuliþã
3. Clemã superioarã 7. Inchidere rapidã
4. Clemã mijlocie
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Alt efter model –
Beskrivelse af komponenterne – Fig. 6–8

Mallista riippuen – Koneen osat – kuvat 6–8

Alt etter utførelse –
Beskrivelse av delene fig. 6–8

Beroende på utförande –
Beskrivning – Fig 6–8

Kiviteltõl függõen –
Az alkatrészek ismertetése – 6–8. ábra

W zale¿noœci od modelu –
Opis czêœci – rys. 6–8

Podle provedení –
Popis dílù – obr. 6–8

Pod¾a vyhotovenia –
Popis dielov – obr. 6–8

În funcþie de execuþie –
Descrierea pieselor componente – Fig. 6–8

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

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

1. Tengelykapcsoló 5. Fõfurat
2. Kioldógomb 6. Felsõ csõtengely
3. Csavaros szorító 7. Alsó csõtengely
4. Vezetõvájat

1. Zł¹czka dr¹¿ka 4. ¯łobek prowadz¹cy
2. Przycisk zwalniaj¹cy 5. Otwór główny

zatrzask 6. Górna rurka dr¹¿ka
3. Pokrêtło œruby mocuj¹cej 7. Dolna rurka dr¹¿ka

1. Spojka násady 5. Hlavní otvor
2. Uvolòovací tlačítko 6. Horní trubka høídele
3. Šroubovací rukojeˆ 7. Spodní trubka høídele
4. Vodicí drážka

1. Spojka násady 5. Hlavný otvor
2. Uvo¾òovacie tlačidlo 6. Horná trúbka hriade¾a
3. Skrutkovacia rukoväˆ 7. Spodná trúbka hriade¾a
4. Vodiaca drážka

1. Cuplajul tijei 5. Orificiu principal
2. Buton de declanşare 6. Þeava arborelui superiorã
3. Mâner cu filet 7. Þeava arborelui inferioarã
4. Canal de ghidaj
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 9–12

Koneen osat – kuvat 9–12

Beskrivelse av delene fig. 9–12

Beskrivning – Fig 9–12

Az alkatrészek ismertetése – 9–12. ábra

Opis czêœci – rys. 9–12

Popis dílù – obr. 9–12

Popis dielov – obr. 9–12

Descrierea pieselor componente – Fig. 9–12

1. Skæretilbehør- 5. Drivaksel
beskyttelsesskærm 6. Drivakselhus

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

beskyttelsesskærm 9. Skæretilbehør
4. Låsestang 10. Skæreholder

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

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. Skjæreholder
5. Drivaksling

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

1. Kaszafej védõlemez 6. Meghajtótengely-ház
2. Csavarok 7. Biztosítórúd-nyílás
3. Védõlemez-rögzítés 8. Tengelypersely-furat
4. Biztosítórúd 9. Kaszafej
5. Meghajtótengely 10. Késtartó

1. Blacha osłony zespołu 7. Wyciêcie
tn¹cego na dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy

2. Œruby 8. Otwór w korpusie wałka 
3. Mocowanie blachy osłony napêdowego
4. Dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy 9. Zespół tn¹cy
5. Wałek napêdowy 10. Uchwyt no¿a
6. Korpus wałka napêdowego

1. Plechový kryt vyžínacího 6. Tìleso hnacího høídele
nástavce 7. Výøez pro blokovací tyčku

2. Šrouby 8. Otvor pouzdra høídele
3. Upevnìní plechového krytu9. Vyžínací nástavec
4. Blokovací tyčka 10. Držák vyžínacího ústrojí
5. Hnací høídel

1. Plechový kryt vyžínacieho 6. Teleso hnacieho hriade¾a
nástavca 7. Výrez pre blokovaciu tyčku

2. Skrutky 8. Otvor puzdra hriade¾a
3. Upevnenie plechového 9. Vyžínací nástavec

krytu 10. Držiak vyžínacieho
4. Blokovacia tyčka ústrojenstva
5. Hnací hriade¾

1. Apãrãtoarea dispozitivului 6. Carcasa arborelui cotit
de tãiere de antrenare

2. Şuruburi 7. Şliþ al tijei de siguranþã
3. Suportul apãrãtoarei 8. Orificiu al arborelui
4. Tijã de siguranþã pentru bucşe
5. Arbore cotit de antrenare 9. Dispozitiv de tãiere

10. Suport de tãiere 
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 13–18

Koneen osat – kuvat 13–18

Beskrivelse av delene fig. 13–18

Beskrivning – Fig 13–18

Az alkatrészek ismertetése – 13–16. ábra 

Opis czêœci – rys.13–18

Popis dílù – obr. 13–18

Popis dielov – obr. 13–18

Descrierea pieselor componente – Fig. 13–18

1. Møtrik 7. O-ring
2. Skæreholder 8. Påfyldningsstuds
3. Kniv 9. Tankpåfyldningsstuds
4. Låsestang 10. Benzintank
5. Drivakselhus 11. Tankdæksel
6. Olieprop

1. Mutteri 7. O-rengas
2. Teränpidin 8. Täyttöaukko
3. Leikkuuterä 9. Polttoainesäiliön 
4. Lukitustanko täyttöaukko
5. Kulmavaihde 10. Polttoainesäiliö
6. Öljytulppa 11. Polttoainesäiliön korkki

1. Mutter 7. O-ring
2. Skjæreholder 8. Påfyllingsstuss
3. Skjærekniv 9. Påfyllingsstuss for tanken
4. Sikringsstang 10. Bensintank
5. Kasse for drivaksling 11. Tanklokk
6. Tappen på oljelokket

1. Mutter 7. O-ring
2. Knivhållare 8. Påfyllningsrör
3. Kniv 9. Tank påfyllningsrör 
4. Säkringsstång 10. Bensintank
5. Drivaxelhus 11. Tanklock
6. Oljepropp

1. Anya 7. O-gyûrû
2. Késtartó 8. Betöltõcsonk
3. Vágólap 9. Tank betöltõcsonkja
4. Biztosítórúd 10. Benzintartály
5. Meghajtótengely háza 11. Tanksapka
6. Olajbetöltõ csonk 

záródugója

1. Nakrêtka 6. Zawór zbiornika oleju
2. Uchwyt no¿a 7. Uszczelka o-ring
3. Ostrze tn¹ce 8. Króciec wlewu
4. Prêt zabezpieczaj¹cy 9. Króciec wlewu paliwa
5. Obudowa wału 10. Zbiornik paliwa

napêdowego 11. Pokrywa zbiornika paliwa

1. Matice 7. O-kroužek
2. Držák vyžínacího ústrojí 8. Plnicí hrdlo
3. Vyžínací nùž 9. Plnicí hrdlo palivové nádrže
4. Blokovací tyčka 10. Benzinová nádrž
5. Tìleso hnacího høídele 11. Uzávìr palivové nádrže
6. Uzavírací zátka oleje

1. Matica 7. O-krúžok
2. Držiak vyžínacieho 8. Plniace hrdlo

ústrojenstva 9. Plniace hrdlo palivovej 
3. Vyžínací nôž nádrže
4. Blokovacia tyčka 10. Benzínová nádrž
5. Teleso hnacieho hriade¾a 11. Uzáver palivovej nádrže
6. Uzatváracia zátka oleja

1. Piuliþã 7. Inel-O
2. Suport de tãiere 8. Ştuþ de umplere
3. Lama de tãiere 9. Ştuþ de umplere 
4. Barã de siguranþã al rezervorului
5. Carcasa arborelui 10. Rezervorul de benzinã

de acþionare 11. Capacul rezervorului
6. Capacele de la ulei
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 19–21

Koneen osat – kuvat 19–21

Beskrivelse av delene fig. 19–21

Beskrivning – Fig 19–21

Az alkatrészek ismertetése – 19–21. ábra

Opis czêœci – rys.19–21

Popis dílù – obr. 19–21

Popis dielov – obr. 19–21

Descrierea pieselor componente – Fig. 19–21

1. Gashåndtag 6. Driftsposition (3)
2. Gashåndtagspærre 7. Chokerhåndtag
3. Afbryder 8. Spædepumpe
4. Fuld chokerposition (1) 9. Startsnor
5. Halv choker 10. Fodstøtte

midterposition (2)

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)10. Jalkatuki

19

2

1

3

20

 4 5

  8

6

7

21

10

9

1. Gasspak 6. Driftsposisjon (3)
2. Gasspakensperre 7. Chokespak
3. Tennbryter 8. Innsugingspumpe
4. Hel chokeposisjon 9. Startersnor
5. Halv chokeposisjon/ 10. Fotstøtte

mellomposisjon (2)

1. Gasspak 6. Driftläge (3)
2. Gasspaksspärr 7. Choke
3. Start- och stoppknapp 8. Insugningspump
4. Full choke (1) 9. Startsnöre
5. Halv choke (2) 10. Fotstöd

1. Gázkar 6. Üzemi helyzet (3)
2. Gázkarrlezáró szerkezet 7. Szívatókar
3. Gyújtáskapcsoló 8. Szívatópumpa
4. Teljes szívató helyzet (1) 9. Indítókötél
5. Fél szívató, 10. Támasztóláb

köztes helyzet (2)

1. DŸwignia gazu 6. Pozycja pracy (3)
2. Blokada dŸwigni gazu 7. DŸwignia ssania choke
3. Wył¹cznik zapłonu 8. Pompa ss¹ca
4. Pozycja pełnego ssania (1) 9. Linka startera
5. Pozycja połowa ssania (2) 10. Podpórka

1. Páčka plynu 6. Provozní poloha (3)
2. Aretace páčky plynu 7. Páčka sytiče (Choke)
3. Spínač zapalování 8. Sací čerpadlo
4. Poloha plný sytič 9. Startovací lanko

(Choke) (1) 10. Nožní opìra
5. Mezipoloha poloviční sytič 

 (Choke) (2)

1. Páčka plynu 6. Prevádzková poloha (3)
2. Aretácia páčky plynu 7. Páčka sýtiča (Choke)
3. Spínač zapa¾ovania 8. Sacie čerpadlo
4. Poloha plný sýtič 9. Štartovacie lanko

(Choke) (1) 10. Nožná opora
5. Medzipoloha polovičný 

sýtič (Choke) (2)

1. Maneta de acceleraþie 6. Poziþie de funcþionare (3)
2. Zãvorul manetei 7. Maneta de şoc

de acceleraþie 8. Pompã de aspiraþie
3. Intrerupãtor de aprindere 9. Cablul demarorului
4. Poziþie de şoc maxim (1) 10. Susþinãtor de picior
5. Poziþie de şoc parþial (2)
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 26–28

Koneen osat – kuvat 26–28

Beskrivelse av delene fig. 26–28

Beskrivning – Fig 26–28

Az alkatrészek ismertetése – 26–28. ábra

Opis czêœci – rys.26–28

Popis dílù – obr. 26–28

Popis dielov – obr. 26–28

Descrierea pieselor componente – Fig. 26–28

22

23

24

25

 

 

 

 

3

1

2

4

26

27

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

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. Zsinórház 4. Pillanatindító gomb
2. Rugó 5. Bekattanó fogak
3. Zsinórorsó

1. Obudowa szpuli 4. Przycisk
2. Sprê¿yna 5. Zêby zatrzasku
3. Szpula

1. Cívkové pouzdro 4. �ukací knoflík
2. Pružina 5. Zaskakovací zuby
3. Cívka

1. Cievkové puzdro 4. �ukací gombík
2. Pružina 5. Zaskakovacie zuby
3. Cievka

1. Carcasa bobinei 4. Buton de apãsare
2. Arc 5. Dinþi de fixare
3. Bobinã

28

5
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 29–33

Koneen osat – kuvat 29–33

Beskrivelse av delene fig. 29–33

Beskrivning – Fig 29–33

Az alkatrészek ismertetése – 29–33. ábra 

Opis czêœci – rys.29–33

Popis dílù – obr. 29–33

Popis dielov – obr. 29–33

Descrierea pieselor componente – Fig. 29–33

 3

 1  229

4

30

31

4

32

33

5

1. Trådspole til enkelttråd 3. Kærvformede huller
2. Trådspole til enkelttråd og

splitline tråd
4. Løkke
5. Holdekærve

1. Normaali siiman kela 3. Soikionmalliset reiät
2. Normaali siiman ja Split-

Line siiman kela
4. Silmukka
5. Lukituskolo

1. Trådspole for enkel tråd 3. Spiss formede hull
2. Trådspole for enkel tråd 

og split-line tråd
4. Sløyfe
5. Holdesprekker

1. Trådspole för enkel tråd 3. Långa hål
2. Trådspole för enkel tråd 4. Ögla

och Split-Line-tråd 5. Hållöppningar

1. Az egyszerû zsinór orsója 3. Rés formájú lyukak
2. Az egyszerû és a

Split-Line zsinór orsója
4. Hurok
5. Tartórések

1. Szpula na zwykł¹ linkê 3. Otwory, podłu¿ne
2. Szpula na zwykł¹ linkê 

i linkê Split-Line
4. Pêtla
5. Rowki zaciskaj¹ce

1. Strunová cívka pro 
jednoduchou strunu

3. Štìrbinové otvory
4. Smyčka

2. Strunová cívka pro jedno- 5. Pøidržovací štìrbina
duchou strunu a strunu
Split-Line

1. Strunová cievka pre 3. Štrbinové otvory
jednoduchú strunu 4. Slučka

2. Strunová cievka pre jedno- 5. Pridržiavacia štrbina
duchú strunu a strunu
Split-Line

1. Bobina cu fir pentru 3. Orificii în formã de fantã
fir simplu 4. Buclã

2. Bobina cu fir pentru 5. Fante de oprire
fir simplu şi fir Split-Line
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 36–38

Koneen osat – kuvat 36–38

Beskrivelse av delene fig. 36–38

Beskrivning – Fig 36–38

Az alkatrészek ismertetése – 36–38. ábra

Opis czêœci – rys. 36–38

Popis dílù – obr. 36–38

Popis dielov – obr. 36–38

Descrierea pieselor componente – Fig. 36–38

34

35

1

36

37

38 2

4

3

1. Maksimalt olieniveau 3. Luftfilter
2. Luftfilterdæksel 4. Holder

1. Öljynpinnan yläraja 3. Ilmanpuhdistin
2. Ilmanpuhdistimen kansi 4. Pidike

1. Maksimum oljenivå 3. Luftfilter
2. Luftfilterlokk 4. Holder

1. Max oljenivå 3. Luftfilter
2. Luftfilterlock 4. Hållare

1. Az olaj maximális töltési 
szintje

3. Levegõszûrõ
4. Tartó

2. Levegõszûrõ fedele

1. Maksymalny poziom oleju 3. Filtr powietrza
2. Pokrywa filtra powietrza 4. Uchwyt

1. Maximální náplò oleje 3. Vzduchový filtr
2. Kryt vzduchového filtru 4. Držák

1. Maximálna náplò oleja 3. Vzduchový filter
2. Kryt vzduchového filtra 4. Držiak

1. Nivel maxim al uleiului 3. Filtru de aer
2. Capacul filtrului de aer 4. Suport
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 39–42

Koneen osat – kuvat 39–42

Beskrivelse av delene fig. 39–42

Beskrivning – Fig 39–42

Az alkatrészek ismertetése – 39–42. ábra

Opis czêœci – rys.39–42

Popis dílù – obr. 39–42

Popis dielov – obr. 39–42

Descrierea pieselor componente – Fig. 39–42

1. Hus 4. Holder
2. Luftfilter 5. Luftfilterdæksel
3. Holdelask

1. Pohja 4. Pidike
2. Ilmanpuhdistin 5. Ilmanpuhdistimen kansi
3. Kiinnike

1. Kasse 4. Holder
2. Luftfilter 5. Luftfilterlokk
3. Holdelask

39 40

41

42

1

4

5

2

3

1. Hus 4. Hållare
2. Luftfilter 5. Luftfilterlock
3. Hållare

1. Burkolat 4. Tartó
2. Levegõszûrõ 5. Levegõszûrõ fedele
3. Tartóheveder

1. Obudowa 4. Uchwyt
2. Filtr powietrza 5. Pokrywa filtra powietrza
3. Wypustka zatrzasku

1. Kryt 4. Držák
2. Vzduchový filtr 5. Kryt vzduchového filtru
3. Pøidržovací spona

1. Kryt 4. Držiak
2. Vzduchový filter 5. Kryt vzduchového filtra
3. Pridržiavacia spona

1. Carcasã 4. Suport
2. Filtru de aer 5. Capacul filtrului de aer
3. Eclisã de oprire
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Beskrivelse af komponenterne – Fig. 43–46

Koneen osat – kuvat 43–46

Beskrivelse av delene fig. 43–46

Beskrivning – Fig 43–46

Az alkatrészek ismertetése – 43–46. ábra

Opis czêœci – rys.43–46

Popis dílù – obr. 43–46

Popis dielov – obr. 43–46

Descrierea pieselor componente – Fig. 43–46

1. Tomgangsindstillingsskrue5. Afdækning til gnistgitter
2. Tændrør 6. Skrue (T-25)
3. Udstødning 7. Skrue (T-20)
4. Gnistgitter 8. Skrue

1. Joutokäynnin säätöruuvi 5. Kipinäverkon suoja
2. Sytytystulppa 6. Ruuvi (T-25)
3. Äänenvaimennin 7. Ruuvi (T-20)
4. Kipinäverkko 8. Ruuvi

43 1

44

2

0.6 mm

45

7

3

4
5

6

46

8
8

1. Skrue for innstilling 5. Deksel for gnistgitter
av tomgang 6. Skrue (T-25)

2. Tennplugg 7. Skrue (T-20)
3. Eksos 8. Skrue
4. Gnistgitter

1. Inställningsskruv för 
tomgång

5. Gnistgallerskydd
6. Skruv (T-25)

2. Tändstift 7. Skruv (T-20)
3. Avgasrör 8. Skruv
4. Gnistgallr

1. Üresjárati beállítócsavar 5. Szikrafogó rostély 
2. Gyújtógyertya burkolata
3. Kipufogó 6. Csavar (T-25)
4. Szikrafogó rostély 7. Csavar (T-20)

8. Csavar

1. Regulator liczby obrotów 5. Osłona kraty chwytaj¹cej
biegu jałowego iskry

2. Œwieca zapłonowa 6. Œruba (T-25)
3. Wydech 7. Œruba (T-20)
4. Krata chwytaj¹ca iskry 8. Œruba

1. Seøizovací šroub 5. Kryt møížky proti jiskrám 
volnobìhu 6. Šroub (T-25)

2. Zapalovací svíčka 7. Šroub (T-20)
3. Výfuk 8. Šroub
4. Møížka proti jiskrám

1. Nastavovacia skrutka 
vo¾nobehu

5. Kryt mriežky proti iskrám 
6. Skrutka (T-25)

2. Zapa¾ovacia sviečka 7. Skrutka (T-20)
3. Výfuk 8. Skrutka
4. Mriežka proti iskrám

1. Şurub pentru reglarea finã 5. Capacul grãtarului 
a mersului în gol parascântei

2. Bujie 6. Şurub (T-25)
3. Evacuare 7. Şurub (T-20)
4. Grãtar parascântei 8. Şurub
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Notér alle angivelser fra typeskiltet på Deres maskine 
i nedenstående kasse.

Typeskiltet er anbragt i nærheden af motoren. 

Disse angivelser er meget vigtige for kundeservice og for 
på et senere tidspunkt at kunne identificere maskinens 
reservedele.

FOR DERES EGEN SIKKERHEDSSKYLD

KORREKT BRUG AF MASKINEN
Denne maskine er udelukkende beregnet

– til brug ifølge beskrivelserne og sikkerhedsadvarslerne 
i denne betjeningsvejledning,

– til brug i haven derhjemme og i fritidshaven,
– til slåning af græskanter og små eller vanskeligt 

tilgængelige græsarealer (fx under buske)
– til slåning af al for frodig vækst, buske og buskadser.
Enhver anden brug af denne maskine er forbudt. Brugeren er 
ansvarlig for alle skader, der måtte forårsages på tredjemand 
og dennes ejendom.

Maskinen må kun benyttes i den af fabrikanten foreskrevne 
og leverede tekniske tilstand.

Egenmægtig ændring af maskinen udelukker fabrikantens 
ansvar for deraf resulterende skader.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

ALLE ANVISNINGER BØR LÆSES INDEN 
IBRUGTAGNING
 Læs forskrifterne omhyggeligt. Gør Dem fortrolig med 

betjening og håndtering af maskinen.
 Benyt aldrig maskinen, hvis De er træt, syg eller påvirket 

af alkohol, stimulerende midler eller medicin.
 Børn og teenagere under 16 år må ikke benytte 

maskinen.
 Kontrollér maskinen, inden den tages i brug. Udskift 

beskadigede dele. Kontrollér om der løber brændstof ud. 
Kontrollér om alle forbindelseselementer er anbragt og 
fastgjort korrekt. Udskift skæretilbehørsdele, som er 
revnet, sprunget eller på anden måde beskadiget. 
Kontrollér om skæretilbehørsdelene er monteret og 
fastgjort korrekt. Kontrollér om skæretilbehørets skærm 
er fastgjort korrekt og anbragt i den anbefalede position. 
Brugeren og omkringstående kan komme til skade, og 
maskinen kan beskadiges, hvis dette tilsidesættes.

 Der må kun anvendes originale reservetråde med en 
diameter på 2,41 mm. Brug aldrig metalarmeret ledning, 
tråd, kæde, tov etc. De vil kunne knække og blive til 
farlige projektiler.

 Vær opmærksom på risikoen for tilskadekomst af hoved, 
hænder og fødder.

 Tryk på gashåndtaget. Det skal automatisk svippe 
tilbage til nulposition. Udfør alle indstillinger og 
reparationer, inden maskinen tages i brug.

 Ryd altid området, som skal beskæres, inden arbejdet 
påbegyndes. Fjern alle genstande som fx sten, glasskår, 
søm, wire eller tråd, som kan kastes til side eller blive 
indviklet i skæretilbehøret. Hold børn, omkringstående 
og husdyr uden for området. Børn, omkringstående og 
husdyr skal holdes mindst 15 m uden for området; der 
kan dog stadigvæk være risiko for omkringstående som 
følge af genstande, som kastes til side. Omkringstående 
bør anvende øjenværn. Stands øjeblikkeligt motoren og 
skæretilbehøret, hvis en person nærmer sig.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR 
BENZINDREVNE GRÆSTRIMMERE
OBS! Benzin er meget brandfarlig, og benzindampe kan 

eksplodere, hvis de kommer i berøring med åben ild. 
Der skal træffes følgende sikkerhedsforanstaltninger:

 Benzin skal opbevares i beholdere, der er specielt 
fremstillet og godkendt til opbevaring af den slags 
produkter.

 Giv aldrig spildt benzin mulighed for at kunne antændes. 
Start først motoren, når benzindampene er fordampet.

 Stands altid motoren og lad den køle af, inden tanken 
fyldes op. Tag aldrig tankdækslet af og fyld aldrig tanken 
op, mens motoren stadig er varm. Benyt aldrig 
maskinen, hvis tankdækslet ikke er skruet godt fast. 
Skru tankdækslet langsomt af og reducer langsomt 
trykket i tanken.
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SIKKERHEDSFORSKRIFTER

 Fyld benzin på udendørs i et rent og godt ventileret 
område, hvor der ikke findes gnister eller flammer. 
Fjern forsigtigt tankdækslet, når motoren er standset. 
Rygning er forbudt ved påfyldning eller blanding af 
benzin. Tør omgående spildt benzin på maskinen af.

 Hold maskinen min. 10 m fra påfyldningsstedet, når 
motoren igangsættes. Rygning er forbudt, og gnister og 
åbne flammer skal holdes borte fra området ved 
påfyldning og brug af maskinen.

UNDER BRUG
 Maskinen må aldrig startes og benyttes i et lukket rum 

eller i en aflukket bygning. Det kan være livsfarligt at 
indånde udstødningsgassen. Maskinen må kun benyttes 
udendørs.

 Benyt beskyttelsebriller og høreværn, når maskinen 
benyttes. Benyt ansigtsskærm eller støvmaske, hvis det 
støver, mens De arbejder. Det anbefales at bære en 
langærmet skjorte.

 Bær tykke, lange bukser, støvler og handsker. Tøjet må 
ikke være løstsiddende. Bær ikke smykker, korte bukser, 
eller sandaler og gå ikke barfodet. Sæt håret op, så det 
ikke når ned på skuldrene.

 Skærebeskyttelsesskærmen skal altid være sat på 
plads, når græstrimmeren benyttes. Begge skæretråde 
skal være trukket ud ved brug, og der skal benyttes 
passende trådtyper. Skæretråden må ikke være trukket 
ud over enden af beskyttelsesskærmen.

 Maskinen er udstyret med en kobling. Skæretilbehøret 
står stille i tomgang. Lad en mekaniker hos Deres 
forhandler indstille maskinen, hvis det ikke er tilfældet.

 Kontrollér om trådspolen/kniven berører et objekt inden 
maskinen tændes.

 Indstil styret passende til Deres højde, så De nemt kan 
håndtere maskinen sikkert.

 Maskinens skæretilbehør må ikke berøres.
 Benyt kun maskinen ved dagslys eller ved god kunstig 

belysning.
 Undgå at sætte maskinen i gang ved en fejltagelse. Vær 

klar til at betjene maskinen, når De trækker i startsnoren. 
Brugeren og maskinen skal stå stabilt, når motoren 
igangsættes. Følg start/stop anvisningerne.

 Benyt kun maskinen til det beregnede formål.
 Buk Dem ikke for langt fremover, sørg for at stå stabilt og 

hold balancen.

 Hold altid maskinen fast med begge hænder. Hold altid 
begge sider af styret fast.

 Benyt altid selen under arbejdet.
 Hold hænder, ansigt og fødder fjernt fra roterende dele. 

Berør ikke skæretilbehøret, mens det roterer og forsøg 
heller ikke at stoppe det.

 Rør ikke ved motor og lyddæmper. De ophedes kraftigt, 
når maskinen er i gang. De er stadigvæk varme kort tid 
efter standsning.

 Lad ikke motoren køre hurtigere, end det er nødvendigt 
til trimning og kantklipning. Lad ikke motoren køre ved 
høj hastighed, når der ikke klippes.

 Stands motoren ved forsinket klipning eller hvis De flytter 
Dem til et andet sted.

 I tilfælde af, at et fremmedlegeme rammes, eller 
maskinen bliver indviklet af det, skal motoren standses 
omgående, og det skal kontrolleres, om der er opstået 
skade. Ved beskadigelse eller løse dele må maskinen 
ikke anvendes.

 Stands motoren inden der udføres vedligeholdelse, 
reparationer og skæretilbehør eller andre dele udskiftes. 
Fjern desuden tændrørshætten.

 Anvend kun originale reservedele i forbindelse med 
reparation. Disse dele fås hos Deres forhandler.

 Brug ikke reservedele, tilbehør eller andet tilknyttet 
udstyr, som ikke er godkendt til brug sammen med 
denne maskine. Det kan føre til alvorlige kvæstelser for 
brugeren og beskadigelse af maskinen. Desuden ydes 
der ingen garanti.

 Hold maskinen ren og pas på at der ikke sætter sig 
planter eller andre genstande fast mellem skæretilbehør 
og beskyttelsesskærm.

 For at reducere risikoen for brand skal en beskadiget 
lyddæmper og gnistslukker udskiftes. Fjern græs, blade, 
overskydende smøremiddel og sod på motor og 
lyddæmper.

 Lad altid et autoriseret værksted udføre reparationer.

BRUGSTIDER
De nationale/ kommunale forskrifter med hensyn til 
brugstider skal følges (spørg evt. den kompetente 
myndighed).
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SIKKERHEDSFORSKRIFTER

BRUG AF KNIV
 Læs alle sikkerhedsforskrifter opmærksomt, inden 

maskinen tages i brug.
 Styrestangen skal altid holdes mellem brugeren og 

skæretilbehøret.
 Skær ALDRIG med kniven, hvis den befinder sig 75 cm 

eller længere over jordniveauet.
 Der kan opstå tilbagestød, hvis den roterende knive 

rammer en genstand, der ikke kan skæres over 
omgående. Tilbagestød kan være så kraftige, at 
brugeren eller maskinen slynges i alle retninger og evt. 
mister kontrollen over maskinen. Tilbagestød kan opstå 
pludseligt, hvis kniven har sat sig fast og blokeres. Det 
kan nemt være tilfældet i områder, hvor vegetationen, 
der skal beskæres, er vanskelig at se.

 Der må ikke klippes med en buskadskniv, der er tykkere 
end 12,7 mm. Ellers kan der opstå kraftige tilbagestød.

 Berør ikke kniven og forsøg ikke at standse en roterende 
kniv.

 En roterende kniv kan medføre tilskadekomst, også når 
motoren er standset eller gashåndtaget er sluppet. 
Hold fast i maskinen indtil kniven står helt stille.

 Lad aldrig maskinen køre med høj hastighed, hvis den 
ikke benyttes.

 I tilfælde af, at et fremmedlegeme rammes eller 
maskinen bliver indviklet af det, skal motoren standses 
omgående, og det skal kontrolleres, om der er opstået 
en skade. Skaden skal udbedres, inden maskinen tages 
i brug igen. Maskinen må aldrig benyttes, hvis kniven er 
bøjet, revnet eller sløv. Kassér bøjede, deformerede, 
revnede eller brækkede knive.

 Skarp ikke kniven. Den skarpe knivsspids kan brække 
under driften. Det kan medføre alvorlig tilskadekomst. 
Udskift kniven.

 Stands motoren OMGÅENDE, hvis maskinen begynder 
at vibrere på unormal vis. Vibrationer er et tegn på 
problemer. Kontrollér om bolte eller møtrikker er løse, 
eller om maskinen er beskadiget, før arbejdet fortsættes. 
Reparer eller udskift de pågældende komponenter.

EFTER BRUG
 Rengør kniven med et rengøringsmiddel til 

husholdningsbrug og fjern alle rester. Smør kniven med 
maskinolie for at beskytte den mod rust.

 Opbevar kniven på et sikkert sted og aflås den for at 
undgå beskadigelse og for at uvedkommende ikke 
benytter den.

ANDRE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
 Hvis der er benzin i tanken, må maskinen aldrig henstilles 

i en bygning, hvor benzindampe kan komme i berøring 
med åben ild eller gnister.

 Lad motoren køle af, inden maskinen transporteres eller 
oplagres. Fastgør maskinen godt under transport.

 Opbevar maskinen på et tørt sted, aflukket eller på 
højkant for at undgå ubeføjet brug eller tilskadekomst. 
Maskinen skal være utilgængelig for børn.

 Sprøjt ikke vand eller andre væsker på maskinen. 
Hold styrestangen tør, ren og støvfri. Rengør den hver 
gang efter brug og følg anvisningerne vedrørende 
rengøring og opbevaring.

 Bortskaf gammel benzin/olie eller rester fra emballagen 
i henhold til de lokale forskrifter.

 Gem denne vejledning og læs anvisningerne heri så ofte 
det er nødvendigt. Giv anvisningerne videre til andre 
brugere. Hvis De låner maskinen ud, skal anvisningerne 
følge med.

Gem denne vejledning og læs anvisningerne heri så 
ofte det er nødvendigt.
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SIKKERHEDSFORSKRIFTER

SIKKERHEDS- OG INTERNATIONALE SYMBOLER
I betjeningsvejledningen beskrives sikkerheds- og internationale symboler og piktogrammer, som evt. findes på Deres maskine. 
Læs brugermanualen for at gøre Dem fortrolig med alle sikkerheds-, monterings-, drifts- og reparationsanvisninger.

SYMBOL BETYDNING

 SIKKERHEDS- OG ADVARSELSSYMBOL
Angiver farer, advarsler eller forsigtighedsregler. Kan bruges i forbindelse med andre symboler eller 
piktogrammer.
   

 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN
Hvis betjeningsinstruktioner og sikkerhedsforholdsregler i betjeningsvejledningen ikke følges, kan det resultere 
i alvorlige kvæstelser.
Læs betjeningsvejledningen før maskinen startes eller betjenes.

 BRUG BESKYTTELSESBRILLER OG HØREVÆRN
OBS! Flyvende genstande samt støjniveau kan forårsage syns- og høreskade. 
Der skal bæres beskyttelsesbriller og høreværn ved brug af maskinen.

 BÆR HOVEDVÆRN
OBS! Genstande, der falder ned på jorden, kan forårsage alvorlig kvæstelse af hovedet. Bær hovedværn,
når maskinen benyttes.

 HOLD UVEDKOMMENDE BORTE
OBS! Alle uvedkommende, især børn og husdyr, skal holdes mindst 15 m borte fra arbejdsområdet. 
   

 BENZIN
Der skal altid anvendes ren og ny blyfri benzin.

 OLIE
Der må kun anvendes godkendt olie i henhold til betjeningsvejledningen.

 Udslyngede genstande og roterende dele kan forårsage alvorlige kvæstelser
OBS! Maskinen må ikke benyttes, hvis skærebeskyttelseskærmen ikke er sat rigtigt på plads. 
Hold tilstrækkelig stor afstand til roterende trådspole og kniv.
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SIKKERHEDSFORSKRIFTER

SYMBOL BETYDNING

 AFBRYDER
TIL/START/DRIFT

 AFBRYDER
FRA eller STOP

 ADVARSEL OM VARM OVERFLADE
Rør ikke ved en varm lyddæmper, gearkasse eller cylinder. Det kan føre til forbrændinger. 
Disse dele bliver meget varme, når maskinen er i gang, og de holder sig varme en vis tid efter, at maskinen 
er slukket.
   

 SKARP KLINGE
OBS! Skarp klinge ved beskyttelsesskærm og skarp kniv. Rør ikke ved klingen, da der er risiko for alvorlig 
tilskadekomst.
   

 CHOKERINDSTILLING
1 • FULD CHOKER startposition.

2 • HALV CHOKER midterposition.

3 • Driftsposition.

 MAKSIMUM OMDREJNINGER PER MINUT
Lad ikke maskinen køre hurtigere end maksimum omdrejninger per minut.

 BÆR FODBESKYTTELSE OG HANDSKER
Brug solide støvler og arbejdshandsker, når maskinen betjenes.
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MONTERINGSVEJLEDNING

Montering og indstilling af styrestangen
1. Placér styrestangen mellem det øvre og midterste 

spændstykke (Fig. 1).
2. Hold de tre dele sammen og montér de fire (4) skruer 

gennem den øvre klampe og ind i midterklampen.
Bemærk: Hullerne i de øverste og midterste klamper passer 

kun sammen ved korrekt montering.
3. Anbring klamperne og styrestangen over akselrøret og 

på den nederste klampe.
4. Hold alle sekskantmøtrikker fast i den nedre 

klampefordybning med en finger. Skru skruerne lidt fast 
med en stor Philips-skruetrækker. Tilspænd først 
skruerne, når styrestangen er indstillet korrekt.

5. Hold maskinen i driftsstilling (Fig. 22) og stil styrestangen 
i den position, der giver Dem den bedste håndtering.

6. Efterspænd skruerne ensartet i holderen, indtil 
styrestangen er fastgjort.

Anbringelse og justering af bæresystemet 
(dobbeltsele)
1. Læg bæresystemet over skuldrene.
2. Luk hofteselens lukkeanordning.

Justér om nødvendigt (Fig. 2).
3. Indstil skulderselen og hofteselen til den rigtige 

længde/bredde (Fig. 3).
4. Klik bæresystemets krog i metalholderen på 

maskinen (Fig. 4) og indstil ophængspolstret til 
en bekvem længde (Fig. 5).

Fjernelse af skæretilbehøret eller andet tilbehør
BEMÆRK: Stil maskinen på jorden eller på et arbejdsbord 

for at gøre installationen eller fjernelse af indstik lettere.
1. Skæretilbehøret løsnes ved at dreje skruegrebet mod 

venstre (Fig. 6).
2. Tryk på udløserknappen og hold den inde (Fig. 6).
3. Hold godt fast på det øverste akselrør og træk 

skæretilbehøret eller anden tilbehørsdel lige ud af 
skaftkoblingen (Fig. 7).

Installation af skæretilbehøret eller andet tilbehør
1. Fjern beskyttelseskappen (valgbar) på skaftkoblingen 

og tilbehørsdelen.
2. Skaftkoblingen løsnes ved at dreje skruegrebet mod 

venstre (Fig. 6).
3. Hold godt fast på tilbehørsdelen og skub den lige ind 

i skaftkoblingen, indtil den går i indgreb (Fig. 7).
BEMÆRK: Montagen går nemmere, hvis udløserknappen 

rettes ind med styrenoten (Fig. 6).
4. Fastgøres ved at dreje skruegrebet mod højre (Fig. 8). 

Overbevis Dem om, at skruegrebet sidder ordentlig fast, 
før apparatet startes.

Fjernelse og installation
af beskyttelsesskærm til skæretilbehøret
Hvis maskinen skal benyttes til klipning af buskads 
(med kniv), skal beskyttelsesskærmen på skæretilbehøret 
fjernes.

Tag beskyttelsesskærmen på skæretilbehøret ud af holderen 
på beskyttelsesskærmen ved at fjerne de tre (3) skruer med 
en flad skruetrækker (Fig. 9). Gem komponenterne til senere 
brug.

Hvis maskinen skal benyttes som græstrimmer, skal 
beskyttelsesskærmen sættes på plads på skæretilbehøret.

Installér beskyttelsesskærmen til skæretilbehøret 
i beskyttelsesskærmens holder ved at skrue de tre (3) skruer 
i med en flad skruetrækker. Spænd skruerne fast (Fig. 9).

Fjernelse af skæretilbehøret og installation af 
kniven
BEMÆRK: Stil maskinen på jorden eller på et arbejdsbord 

for at gøre installationen eller udtagning af kniven eller 
skæretilbehøret lettere.

Fjernelse af skæretilbehøret
Bemærk: Fastgør forinden beskyttelseskærmen på kniven.
1. Bring akselbøsningshullet med kærven til låsestangen 

på ret linie og led låsestangen ind i akselbøsningshullet 
(Fig. 10).

2. Hold låsestangen fast på stedet ved at placere hånden 
ved siden af maskinskaftet (Fig. 11).

3. Mens låsestangen holdes fast, fjernes skæretilbehøret 
ved at skrue det af drivakslen i højregående retning 
(Fig. 12). Gem skæretilbehøret til senere brug.

INSTALLATION AF KNIV
4. Fjern beskyttelsesskærmen til skæretilbehøret. 

Se Fjernelse og installation af beskyttelsesskærm 
til skæretilbehøret.

5. Placér kniven på drivakslen (Fig. 13).
6. Centrer kniven på drivakslens hus (Fig. 13).
7. Kontrollér om kniven er centreret og sidder fladt mod 

drivakselhuset.
8. Placér akselbøsningshullet med kærven til låsestangen 

i ret linie og led låsestangen ind i akselbøsningshullet 
(Fig. 10).

9. Sæt knivholderen og møtrikkerne på drivakslen (Fig. 13). 
Kontrollér om kniven er installeret korrekt.
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10. Spænd møtrikkerne ved at skrue dem i venstregående 
retning, mens låsestangen fastholdes (Fig. 14)
– drejningsmoment 37 Nm –

 Hvis De ikke har en momentnøgle, drejes møtrikkerne 
imod knivholderen, indtil de er fastgjort på 
akselbøsningen. Kontrollér om kniven er installeret 
korrekt og skru derefter møtrikkerne 1/4 til 1/2 omgang 
i venstregående retning (Fig. 14).

11. Fjern låsestangen fra låsestangskærven.
12. Fjern beskyttelsesskærmen på kniven.

Fjernelse af kniven og installation af 
skæretilbehøret
Fjernelse af kniven
1. Fastgør beskyttelsesskærmen på kniven.
2. Bring akselbøsningshullet med kærven til låsestangen 

på ret linie og led låsestangen ind i akselbøsningshullet 
(Fig. 10).

3. Hold låsestangen fast på stedet ved at placere hånden 
ved siden af maskinskaftet (Fig. 11).

4. Mens låsestangen holdes fast løsnes møtrikkerne 
på kniven ved at skrue dem med uret ved hjælp af en 
skruenøgle eller topnøgle (Fig. 15).

5. Fjern møtrikker, knivholder og kniv. Gem møtrikkerne og 
kniven sammenholdt på et sikkert sted til senere brug. 
De skal være utilgængelige for børn.

Installation af skæretilbehøret
6. Bring akselbøsningshullet med kærven til låsestangen 

på ret linie og led låsestangen ind i akselbøsningshullet 
(Fig. 10). Placér knivholderen på drivakslen med den 
flade overflade mod drivakselhuset (Fig. 12). Skru 
skæretilbehøret på drivakslen ved venstredrejning. 
Spænd det fast (Fig. 14).

BEMÆRK: Knivholderen skal installeres på drivakslen i den 
position som vist på i illustrationen, for at skæretilbehøret 
fungerer korrekt.

7. Fjern låsestangen.
8. Installér skærebeskyttelsesskærmen. Se Fjernelse og 

installation af beskyttelsesskærm til skæretilbehøret.

OPLYSNINGER OM OLIE OG BRÆNDSTOF

Motoroli
OBS.: Maskinen leveres uden motorolie af hensyn til 

transporten.
– Fyld motorolie på inden ibrugtagning første gang.
– Kontrollér oliestanden hver gang inden brug.
– Der skal altid anvendes firetakts olie SAE 30 af 

klassifikationen SF, SG, SH.
Fyld motorolie på
Bemærk: Afhængigt af typen er der vedlagt olie (90 ml) til 
første påfyldning af maskinen (Fig. 16).

 Stil bagsiden af motoren i vertikal stilling.
 Skru olieskrueproppen (6) ud (Fig. 17).
 Fyld 90 ml olie på.
Bemærk: Fyld aldrig olie i benzintanken og opbland aldrig 

olie med benzin.
 Skru olieskrueproppen i igen.

Brændstof
Fare: Benzin er under visse omstændigheder yderst 

brændbart og kan eksplodere.
– Tilføj brændstof  i et velventileret område, efter at 

motoren er slukket. I tankområdet eller på 
opbevaringsstedet for brændstof er rygning forbudt, og 
der må ikke findes tændingskilder.

– Benzintanken må ikke overfyldes (der må ikke befinde 
sig brændstof i påfyldningsstudsen). Sørg efter 
optankning for, at tankdækslet er lukket og låst.

– Pas på ikke at spilde brændstof ved optankning. Spildt 
brændstof eller benzindampe kan antændes. Hvis der er 
spildt spændstof, skal området først være tørt, inden 
motoren startes igen.

– Undgå gentagen eller længere hudkontakt eller 
indånding af dampe.

Anvend kun ren, frisk blyfri benzin (højst 30 dage gammel). 

Tilføje brændstof
Fig. 18

 Fjern tankdækslet.
 Fyld benzintanken op. Overfyld aldrig!
 Luk benzintanken godt.
 Flyt maskinen ca. 10 m fra optankningsstedet/

brændstofbeholderen, inden motoren startes.
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Starte motoren
Fare: Maskinen må kun startes udendørs. Placér maskinen 

på en jævn flade og hold den fast i henhold til Fig. 22.
1. Kontrollér oliestanden og fyld olie på om nødvendigt.
2. Tilføj brændstof.
3. Stil kontakten i START-stilling [I] (Fig. 19).
4. Tryk på og slip spædepumpen 10 gange, langsomt og 

helt i bund med begge bevægelser. Brændstoffet skal 
kunne ses i pumpen (Fig. 20). Hvis det ikke er tilfældet, 
trykkes endnu tre gange eller så ofte, at brændstoffet 
kan ses.

5. Stil chokerhåndtaget i position 1 (Fig. 20).
6. Tryk på gashåndtagsspærret med maskinen anbragt på 

jorden og aktiver gashåndtaget. Hold gashåndtaget 
inde. Træk 5 gange i startremmen ved kontrolleret og 
konstant bevægelse. 

7. Stil chokerhåndtaget i position 2 (Fig. 20).
8. Træk nu 1–4 gange i startremmen ved kontrolleret og 

konstant bevægelse for at starte motoren (Fig. 21).
BEMÆRK: Der anvendes Advanced Starting Technology™ 

(fjederunderstøttet startprocedure) til motoren, hvorved 
kraften, der skal bruges til at starte motoren, reduceres 
betydeligt. Startremmen skal trækkes så langt ud, at 
motoren starter automatisk (fjederunderstøttet). Det er 
ikke nødvendigt at trække kraftigt i remmen – der er 
ingen stærk modstand på træk. Vær opmærksom på, 
at denne startmetode er helt anderledes (og måske 
nemmere), end De er vant til. 

9. Tryk på gashåndtaget for at varme motoren op i 15 til 
30 sekunder. 

BEMÆRK: Ved lave temperaturer varer det evt. længere, 
inden motoren er kørt varm og har opnået den 
maksimale hastighed.

10. Når motoren er varm, stilles chokerhåndtaget i position 3 
(Fig. 20). Maskinen er nu klar til brug.

HVIS... motoren ikke starter, gentages trin 4–10.
HVIS...det er ikke nødvendigt at bruge chokeren til start af en 

varm motor. Stil afbryderen i position Start [I] og 
chokerhåndtaget i position 2.

HVIS... Stil chokerhåndtaget i position 3, hvis motoren 
drukner ved startforsøg. Tryk på gashåndtaget og træk i 
startremmen. Motoren skal starte efter 3 (tre) til 8 (otte) 
startforsøg.

Standse motoren
1. Slip gashåndtaget. Lad motoren køle af ved at lade den 

køre i tomgang.
2. Stil afbryderen i STOP position (O) (Fig. 19).

Hvordan man skal tage fat i græstrimmeren
Indtag en hensigtsmæssig stilling inden maskinen tages 
i brug (Fig. 22). Kontrollér følgende:

 Brugeren bærer sikkerhedsbriller og passende tøj.
 Selen er indstillet i rigtig højde.
 Styret er justeret således, at De kan tage fat i den med 

begge hænder uden at strække armene.
 Maskinen er under taljehøjde.
 Skæretilbehøret er parallelt med jorden og kan nemt 

komme i kontakt med vegetation, som skal beskæres, 
uden at brugeren er nødsaget til at bukke sig fremover.

Indstilling af trimtrådens længde
Trimtråden kan frigives med skæretilbehørets stopknap 
uden at standse motoren. Det er tilstrækkeligt at foretage et 
lille, pludseligt ryk med skæretilbehøret nede ved jorden 
(Fig. 23), mens græstrimmeren kører med høj hastighed.

BEMÆRK: Skæretråden bør altid have maksimal længde. 
Frigivelse af tråden bliver vanskeligere, jo kortere den er.

Hver gang hovedet stødes, frigives ca. 25 mm skæretråd. En 
kniv i skæretilbehørets beskyttelsesskærm afkorter tråden til 
rigtig længde, hvis der frigives for meget tråd. Bank 
stopknappen på bar grund eller hård jord. Motoren går 
muligvis i stå ved forsøg på at frigive tråden i højt græs. 
Hold altid trintråden helt udstrakt. Frigivelse af tråden bliver 
vanskeligere jo kortere den er.

BEMÆRK: Lad ikke stopknappen hvile på jorden.
Tråden kan briste i følgende tilfælde:

 indvikling med fremmede genstande
 normal materialesvækkelse
 forsøg på at beskære tykt, stilket ukrudt
 ved slag mod vægge eller hegn osv.
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GODE RÅD FOR DET BEDSTE TRIMRESULTAT
 Hold skæretilbehøret parallelt med jorden.
 Skær kun med trådspidsen, især langs med mure. 

Skæring med mere end spidsen reducerer effektiviteten 
af skæringen og kan overbelaste motoren.

 Beskær græs over 20 cm ved at arbejde ovenfra og ned 
i små trin for at undgå førtidig slid af tråden eller 
motorslæb.

 Skær så vidt muligt fra venstre mod højre. Skæring mod 
højre forbedrer maskinens skæreeffektivitet. Afskæringer 
kastes i dette tilfælde bort fra brugeren.

 Flyt langsomt græstrimmeren ind og ud af 
beskæringsområdet i den ønskede højde. Bevæg Dem 
enten med en frem-og-tilbage eller en side-til-side 
bevægelse. Beskæring af kortere længder giver det 
bedste resultat.

 Trim kun, når græs og ukrudt er tørt.
Skæretrådens levetid afhænger af:

 om tidligere trinteknikker følges;
 hvilken vegetation, der beskæres
 hvor der beskæres.

Tråden slides fx hurtigere, når der trimmes mod en 
fundamentvæg i modsætning til trimning rundt om et 
træ. 

DEKORATIV TRIMNING
Dekorativ trimning opnås ved at fjerne alt vegetation omkring 
træer, stolper, hegn osv.

Drej maskinen således, at skæretilbehøret holdes med en 
vinkel på 30° til jorden (Fig. 24).

TRIMNING MED KNIV
Indtag en hensigtsmæssig stilling inden maskinen tages 
i brug (Figur 22). Se „Hvordan man skal tage fat 
i græstrimmeren."

Tips om brug af kniv:

Skær rytmisk:

 Indtag en stabil og afslappet stilling.
 Giv fuld gas, inden De går ind på det areal, der skal 

beskæres. Kniven opnår den optimale skæreeffekt ved 
fuld gas og sætter sig derfor ikke så nemt fast og 
forårsager ikke stød af kniven, der kan medføre, at 
brugeren eller andre personer kvæstes.

 Bevæg den øverste del af kroppen fra højre mod venstre 
ved beskæring.

 Slip altid gashåndtaget og lad motoren gå i tomgang, når 
De ikke foretager beskæring. 

 Drej maskinen i samme retning som knivens 
skæreretning. Det fremmer skæreevnen.

 Gå et eller flere skridt til det næste område, der skal 
beskæres, efter tilbagesvingning og indtag igen en stabil 
stilling.

 Kniven har skær på begge sider. Fjern kniven, vend den 
om og installer den igen.

Følg anvisningerne for at reducere risikoen for, at 
vegetationen vikler sig omkring kniven:

 Lad græstrimmeren køre med fuld gas.
 Sving maskinen fra højre mod venstre ind i vegetationen, 

der skal beskæres (Fig. 25).
 Undgå at berøre afskæringen, når maskinen svinges 

tilbage.
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OBS.: Inden der udføres arbejder på maskinen:
– Stands motoren.
– Vent til alle roterende dele står helt stille og motoren er 

afkølet.
– Fjern tændrørshætten på motoren for at forhindre 

utilsigtet start af motoren.
Lad altid et autoriseret værksted udføre reparationer.

Lad et autoriseret værksted efterse og servicere motoren, 
når sæsonen er forbi.

Vedligeholdelsesplan

1) Lad disse arbejder udføre af et autoriseret værksted.

Installation af skæretråd
I dette afsnit beskrives både installationen af 
Split-Line™ og den normale standardtråd.

Benyt altid en reservetråd med en diameter på 2,41 mm. 
Hvis der anvendes en skæretråd med en anden længde, kan 
motoren løbe varm eller svigte.

Skæretråden kan udskiftes på to måder:

 Vikl en ny tråd om den indvendige spole
 Installer en foropviklet spole
Vikl en tråd om den eksisterende indvendige spole
1. Fasthold den yderste spole med den ene hånd og løsn 

stopknappen med den anden hånd ved at dreje den 
med uret (Fig. 26). Kontrollér om bolten inde 
i stopknappen kan dreje frit rundt. Udskift stopknappen, 
hvis den er beskadiget.

2. Tag den indvendige spole ud. (Fig. 26).
3. Fjern fjederen i den indvendige spole (Fig. 26).
4. Rengør den indvendige spole, fjeder, aksel og den 

indvendige overflade af den udvendige spole med en ren 
klud (Fig. 27).

5. Kontrollér om tænderne på den ind- og udvendige spole 
er slidte (Fig. 28). Fjern evt. rester eller udskift spolerne 
om nødvendigt.

Bemærk: Split-Line™ (dobbelttråd) kan kun anvendes på 
den ene spole med kærvformede huller. Enkelttråden 
kan anvendes på begge spoletyper. Se Fig. 29 for 
identificering af spoletypen.

Bemærk: Benyt altid en korrekt længde af skæretråden til 
installation i enheden. Tråden frigives evt. ikke korrekt, 
hvis den er for lang.

Installation af enkelttråd
Læs videre fra og med punkt 8 ved installation af Split-
Line™
6. Tag omkring 7,3 m ny skæretråd og fold den sammen på 

halv længde. Led enderne gennem de to huller i spolen 
(Fig. 30). Træk tråden gennem spolen, så løkken er så 
lille som muligt.

7. Spol trådene jævnt og stramt på spolen (Fig. 31) i den 
retning, der er angivet på spolen. Anbring pegefingeren 
mellem de to tråde for at undgå overlapning. 
Trådenderne må ikke overlappes. Fortsæt med trin 11.

Split-Line™
8. Tag omkring 3,65 m ny skæretråd. Led en trådende 

gennem et af de to huller i spolen (Fig. 32). Træk tråden 
så langt gennem spolen, at der er ca. 10 cm tilovers af 
tråden.

9. Led trådenden ind gennem det åbne hul i spolen og 
stram tråden, så løkken er så lille som muligt (Fig. 32).

10. Del tråden til en længde af ca. 15 cm, inden den spoles 
op.

11. Spol tråden jævnt og stramt på spolen i den retning, der 
er angivet på spolen.

Bemærk: Hvis tråden opvikles i den forkerte retning, 
fungerer skæretilbehøret ikke korrekt.

12. Fastgør trådenderne i de to fastgøringskærve (Fig. 33).
13. Led trådenderne gennem hullerne i lejet i den udvendige 

spole og placér spolen med fjederen i den udvendige 
spole (Fig. 26). Pres den ind- og udvendige spole 
sammen. Hold fast i den ind- og udvendige spole og 
træk kraftigt i trådenderne for at frigøre dem fra 
fastgøringskærvene i spolen.

Bemærk: Fjederen skal fastgøres på spolen, inden 
skæretilbehøret genmonteres.

14. Fasthold spolen i rigtig stilling og installér stopknappen 
ved venstredrejning. Spænd den godt fast.

Vedligeholdel-
sesarbejde

hver 
gang før 
brug

efter de 
første 
10 timer

hver 
10.time

hver 
25.time

Tank og kontrollér 
oliestanden

x

Udskift olie x x

Rengør/smør 
luftfilteret

x

Rengør gnistsien x

Kontrollér/
indstil ventil-
spillerummet 1)

x x

Kontrollér 
tændrøret/
tændrørshætten

x
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Installation af en foropviklet spole
1. Hold fast i den udvendige spole med den ene hånd og skru 

stopknappen af i venstregående retning med den anden 
hånd (Fig. 26). Kontrollér om bolten inde i stopknappen 
kan dreje frit rundt. Udskift stopknappen, hvis den er 
beskadiget.

2. Tag den gamle spole ud af den udvendige spole 
(Fig. 26).

3. Fjern fjederen fra den gamle indvendige spole (Fig. 26).
4. Rengør indvendig spole, aksel og den indvendige overflade 

af den udvendige spole med en ren klud.
5. Sæt fjederen i den nye indvendige spole.
OBS: Fjederen skal installeres i den indvendige spole, inden 

trådspolen sættes i igen.
6. Led enderne af tråden igennem hullerne i den udvendige 

spole (Fig. 34).
7. Læg den nye indvendige spole i den udvendige spole 

(Fig. 34). Pres spolerne sammen for at forbinde dem 
med hinanden. Hold fast i den indvendige og udvendige 
spole og træk kraftigt i trådenderne for at frigøre dem fra 
fastgøringskærvene i spolen.

8. Fasthold den indvendige spole og spænd stopknappen 
godt fast igen ved at dreje imod uret.

Kontrol af oliestand
OBS.: Kontrollér hver gang før brug. 

Maskinen må aldrig benyttes, hvis oliestanden er for lav 
(Fig. 36).

1. Læg maskinen på en jævn forhøjet flade så 
skæretilbehøret ikke berører overfladen (Fig. 35).

2. Rengør området omkring olieskrueproppen.
3. Skru olieskrueproppen ud.
4. Kontrol af oliestand. Olien bør nå op til øverste 

skruegang (Fig. 36).
5. Efterfyld olie i små mængder, hvis oliestanden er for lav, 

indtil olien når den øverste skruegang.
6. Skru olieskrueproppen i igen.
Bemærk: Fyld ikke for meget olie på! Sørg for at O-ringen 
(Fig. 17) sidder rigtigt på olieskrueproppen.

Olieskift
OBS.: Overhold vedligeholdelsesintervallerne i henhold til 

vedligeholdelsesplanen. Motoren kan beskadiges 
alvorligt, hvis disse anvisninger ikke følges. Bær 
arbejdshandsker.

Bemærk: Motoren bør stadigvæk være varm (ikke hed).
1. Skru olieskrueproppen ud.
2. Aftap al olie i en beholder via påfyldningsåbningen. 

Vip i den forbindelse maskinen i vertikal stilling (Fig. 37).
Bemærk: Bortskaf olien i henhold til de lokale forskrifter.
3. Tør olierester/snavs af.
4. Fyld 90 ml firetakts olie SAE 30 af klassifikationen SF, 

SG, SH på motoren.

5. Skru olieskrueproppen i igen.
Vedligeholdelse af luftfilter
OBS.: Overhold vedligeholdelsesintervallerne i henhold til 

vedligeholdelsesplanen. Motoren kan beskadiges 
alvorligt, hvis disse anvisninger ikke følges.

1. Åbn luftfilterafdækningen. Tryk på holderen (4) og åbn 
afdækningen (2) i opadgående retning (Fig. 38).

2. Tag luftfilteret (3) ud (Fig. 38).
3. Rengør filteret med vand tilsat et rengøringsmiddel til 

husholdningsbrug. Skyl det grundigt og lad det tørre 
(Fig. 39).

4. Smør filteret med lidt ren olie SAE30 (Fig. 40).
5. Pres filteret sammen for at fjerne overskydende olie 

(Fig. 41).
6. Sæt filteret på plads.

Bemærk: Hvis maskinen benyttes uden filter, bortfalder 
garantien/mangelansvaret.

7. Luk luftfilterafdækningen igen og sørg for, at den går 
i indgreb (Fig. 42).

Indstilling af karburator
Omdrejningstallet ved tomgang kan indstilles med skruen 
(Fig. 43). Denne indstilling skal udføres af et autoriseret 
værksted.

Kontrol/udskiftning af tændrøret
OBS.: Overhold vedligeholdelsesintervallerne i henhold til 
vedligeholdelsesplanen. Der må kun anvendes originale 
tændrør ved udskiftning.

1. Stands motoren og lad den køle af. 
2. Fjern tændrørshætten.
3. Fjern evt. snavs omkring tændrøret. 
4. Skru tændrøret ud i venstregående retning med en 

tændrørsnøgle.
5. Kontrollér/indstil elektrodeafstanden på 0,6 mm 

(Fig. 44).
Bemærk: Beskadiget, tilsodet eller tilsmudset tændrør skal 
udskiftes.

6. Skru tændrøret i og spænd det fast med et 
drejningsmoment på 12,3–13,5 Nm. Tændrøret må ikke 
strammes for kraftigt.
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Vedligeholdelse af gnistgitter
1. Løsn skruerne (8) på motorafdækningen og fjern 

afdækningen (Fig. 46).
2. Fjern skruerne (6 og 7) (Fig. 45).
3. Fjern afdækningen på gnistgitteret (5) (Fig. 45).
4. Rengør eller udskift gnistgitteret (4) med en trådbørste 

(Fig. 45).
5. Fastgør igen gnistgitteret, afdækningen til gnistgitteret 

og motorafdækningen.

Rengøring
Benyt en lille børste til rengøring af motorleen udvendigt. 
Der må ikke anvendes stærke rengøringsmidler. 
Husholdningsprodukter, der indeholder aromatiske olie, som 
fx fyr eller citron, og opløsningsmidler, fx petroleum, kan 
beskadige håndtag og plasticskærm. Tør fugtige steder af 
med en tør klud.

Opbevaring
 Motorleen må aldrig henstilles med benzin i tanken på et 

sted, hvor benzindampene kan komme i kontakt med 
gnister eller åben ild.

 Lad motoren køle af, inden motorleen stilles til side.
 Opbevar motorleen på et tørt sted, enten aflåst eller højt 

oppe, så den ikke benyttes af uvedkommende eller bliver 
beskadiget. Den skal opbevares utilgængeligt for børn.

Langtidsopbevaring
Hvis motorleen ikke skal benyttes i en længere periode, 
oplagres den således:

1. Tøm hele indholdet af brændstoffet i tanken ud i en 
brændstofbeholder. Der må ikke anvendes brændstof, 
der har været opbevaret længere end 30 dage.

2. Start motoren og lad den være i gang, indtil den 
standser. Derved sikres, at alt brændstof er tømt ud af 
karburatoren.

3. Lad motoren blive kold. Fjern tændrøret og fyld 15 ml 
højkvalitativ motorolie til firetakts motorer i cylinderen. 
Træk langsomt i startremmen for at fordele olien. Sæt 
tændrøret på plads igen.

OBS: Tag tændrøret ud og hæld al olie ud af cylinderen, 
inden motorleeen skal benyttes igen efter oplagring.

4. Udskift olie. Bortskaf gammel olie i henhold til de lokale 
forskrifter.

5. Rengør motorleen grundigt og kontrollér om der er løse 
eller beskadigede dele. Reparer defekte dele eller udskift 
dem, efterspænd skruer, møtrikker og bolte. Motorleen 
kan nu oplagres.

6. Opbevar motorleen på et tørt sted, enten aflåst eller højt 
oppe, så den ikke benyttes af uvedkommende eller bliver 
beskadiget. Den skal opbevares utilgængeligt for børn.

GARANTI

I hvert land gælder de garantibetingelser, som vort salgsselskab resp. importør i det pågældende land har udgivet. 
Fejl repareres gratis i garantiperioden, hvis de skyldes en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De vil gøre Deres garanti 
gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste filial..
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Ønsker De yderligere oplysninger, bedes De henvende Dem til Deres autoriserede forhandler.
Alle oplysninger, illustrationer og specifikationer i denne vejledning er baseret på de nyeste oplysninger om produktet, der forelå 
på det tidspunkt, da vejledningen blev trykt. Vi forbeholder os ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel. 

MOTOREN VIL IKKE STARTE

ÅRSAG AFHJÆLPNING

Afbryderen står på FRA Stil afbryderen på TIL

Benzintanken er tom Fyld benzintanken op

Primeren er ikke trykket tilstrækkeligt ned Tryk langsomt primeren helt ned 10 gange

Motoren er druknet Følg fremgangsmåden i forbindelse med start med 
chokerhåndtaget i kørselsstilling

Gammelt brændstof Fyld frisk brændstof på tanken

Snavset tændrør Udskift tændrøret eller rengør det

MOTOREN GÅR IKKE JÆVNT I TOMGANG

ÅRSAG AFHJÆLPNING

Luftfilteret er tilstoppet Rengør eller udskift luftfilteret

Gammelt brændstof Fyld frisk brændstof på tanken

Forkert indstillet karburator Lad kundeservice indstille karburatoren

MOTOREN ACCELERERER IKKE

ÅRSAG AFHJÆLPNING

Gammelt brændstof Fyld frisk brændstof på tanken

Forkert indstillet karburator Lad kundeservice indstille karburatoren

MOTOREN MANGLER KRAFT ELLER SLUKKES UNDER KLIPNINGEN

ÅRSAG AFHJÆLPNING

Skærehovedet er viklet ind i græs Stands motoren og rengør skæretilbehøret

Snavset luftfilter Rengør eller udskift luftfilteret

Gammelt brændstof Fyld frisk brændstof på tanken

Forkert indstillet karburator Lad kundeservice indstille karburatoren

TRÅDSPOLEN FRIGIVER IKKE TRÅD

ÅRSAG AFHJÆLPNING

Skærehovedet er viklet ind i græs Stands motoren og rengør skæretilbehøret

Der er ikke mere tråd i spolen Rul en ny tråd i spolen

Spolen har sat sig fast Udskift spolen

Trådspolen er snavset Rengør ind- og udvendig spole

Tråden er smeltet Tag spolen af, fjern den sammenfiltrede del og rul igen 
tråd på

Tråden er filtret ved påsætning af spolen Tag spolen af og rul igen tråd på

Tråden er ikke lang nok Tryk på stopknappen og træk så meget i tråden, at 10 cm 
af tråden er uden for skæretilbehøret.




